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Предмет:Упутство о остваривању здравствене
заштите деце и омладине-скитница
из прихватних станица и прихватилишта

Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана („Службени гласник РС“, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,
48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-др. закони и 115/05) дефинисане су врсте
установа социјалне заштите. Чл. 87 и 88. тог Закона прописане су прихватне
станице и прихватилишта као установе социјалне заштите у којима се врши
прихват и краткотрајни смештај деце и омладине која се нађу у скитњи,
просјачењу или другим случајевима у којима им је хитно потребан краткотрајан
смештај, односно обезбеђује се привремено и целовито збрињавање деце и
омладине са поремећајима у друштвеном понашању.
У овим установама деци и омладини се обезбеђују смештај, исхрана,
примена здравствено-хигијенских мера, васпитање и образовање, културнозабавне активности, уз обавезно утврђивање идентитета и пребивалишта лица
која су у установу примљена.
Како прихватне станице и прихватилишта у примени здравственохигијенских мера и мера здравствене заштите, у оквиру стручних тимова, не
располажу одговарајућим кадром здравствене струке (у тиму постоји само
медицинска сестра), здравствена заштита се обезбеђује у непосредној сарадњи
са територијално најближим домом здравља и заводом, односно службом за
хитну медицинску помоћ. Најчешће су овакву здравствену заштиту деца и
омладима из прихватилишта и прихватних станица, остваривали без исправаздравствених књижица прописаних Законом о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05-исправка) и општим актима
Републичког завода.
У циљу обезбеђивања здравствене заштите деци и омладинискитницама из прихватилишта и прихватних станица, на начин и по поступку

који је прописан Законом о здравственом осигурању и општим актима
Републичког завода, овим упутством уређује се:
1. Здравствене установе свих нивоа здравствене заштите дужне су да
пруже хитну медицинску помоћ дефинисану чланом 53. Закона о здравственом
осигурању, сваком лицу и у ситуацији када лице није у могућности да поднесе
исправу о здравственом осигурању.
Ово се односи на пружање хитне медицинске помоћи деци и
омладини-скитницама смештеним у прихватне станице и прихватилишта.
2. Деца и омладина за коју се приликом смештаја у прихватну станицу,
односно прихватилиште, утврди да потичу из природне породице или
хранитељске породице,односно да су била смештена у неку од установа
социјалне заштите или су се налазила под старатељством центра за социјални
рад, остварују здравствену заштиту која није хитна медицинска помоћ, у
здравственим установама на основу исправе о здравственом осигурањуздравствене књижице коју обезбеђује центар за социјални рад према
месту пребивалишта, односно боравишта детета. То значи да прихватна
станица, односно прихватилиште, на основу личних података о детету које
утврди приликом пријема,обавештава центар за социјални рад у месту
пребивалишта, односно боравишта детета, да је потребно, због здравственог
стања детета, да:
- достави прихватилишту, односно прихватној станици исправу о његовом
здравственом осигурању (здравствену књижицу), односно
- ако исправа није издата, да покрене поступак за издавање здравствене
књижице код надлежне испоставе Републиког завода и исту достави
прихватилишту или прихватној станици.
3. Деца и омладина за коју се приликом пријема у прихватну станицу,
односно прихватилиште могу утврдити само делимично идентификациони
подаци али се не може утврдити да ли у месту пребивалишта, односно
боравишта имају здравствено осигурање, остварују здравствену заштиту која
није хитна медицинска помоћ у смислу тачке 1. овог упутства, у здравственим
установама на основу здравствене књижице. У овом случају здравствену
књижицу издаје испостава Републичког завода за здравствено осигурање
према седишту центра за социјални рад на чијем подручју се налази прихватна
станица, односно прихватилиште.
То значи да прихватна станица, односно прихватилиште
идентификационе податке о детету, које утврди приликом пријема,
доставља надлежном центру за социјални рад који на основу тога,
подноси пријаву на здравствено осигурање месно надлежној испостави
Републичког завод.
Уз пријаву на здравствено осигурање, центар за социјални рад, као
доказ о постојању основа за осигурање, подноси протвду или другу врсту
доказа који издаје прихватна станица, односно прихватилиште а који
садржи прибављене идентификационе податке о детету (име и презиме,
година рођења, адреса становања, а ако нема адресу становања уписује
се адреса центра за социјални рад).
Надлежна испостава Републичког завода здравствену књижицу издаје на
основу члана 22. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању за

децу до навршених 15 година живота, а за лица старија од 15 година по
неком од основа из члана 22. Закона о здравственом осигурању
(трудница, оболели од одређених болести, роми итд.).
*
*

*

Надлежни центри за социјални рад у смислу овог упутства, подносе
пријаву на здравствено осигурање за децу и омладину-скитнице из
прихватних станица и прихватилишта путем средстава за електронску
обраду (у електронској форми).
Надлежна испостава Републичког завода у смислу овог упутства,
издаје здравствене књижице за децу и омладину-скитнице из прихватних
станица и прихватилишта на терет средстава Републичког завода за
здравствено осигурање ( не напћаује се накнада за образац здравствене
књижице).
Надлежна испостава Републичког завода дужна је да изда
здравствену књижицу без извода из матичне књиге рођених, односно без
јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), обзиром да се ради углавном
о деци и омладини која се налазе у стању скитње и просјачења
(бескућници). и то по хитном поступку.
*
*

*

Са садржином овог Упутства потребно је да упознате Центре за
социјални рад, прихватне станице, прихватилишта и здравствене установе на
подручју Ваше филијале, као и запослене у Покрајинском заводу и филијалииспостави.
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