
 

Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama 
 
 
Ако лице са менталним сметњама нема законског заступника, здравствена 

установа дужна је да о томе обавести надлежни орган старатељства и да предложи 
да се покрене поступак за постављање законског заступника, у складу са одредбама 
закона којим се уређују породични односи. 

Лице са менталним сметњама, које није способно да дâ пристанак, може се 
сместити у психијатријску установу на захтев и уз писмени пристанак његовог 
члана уже породице или његовог законског заступника. Дете, или лице са 
менталним сметњама, може се сместити у психијатријску установу уз писмени 
пристанак законског заступника. У случају да психијатар сматра да законски 
заступник не поступа у најбољем интересу детета, лица са менталним сметњама 
или лица лишеног пословне способности, психијатријска установа је дужна да о 
томе без одлагања обавести надлежни орган старатељства. 

Поступак за задржавање без пристанка и смештај без пристанка лица са 
менталним сметњама могу покренути чланови његове уже породице, орган 
старатељства, послодавац и здравствени радници, обавештавањем министарства 
надлежног за унутрашње послове и хитне медицинске помоћи о угрожавајућем 
понашању тог лица. 

Психијатријска установа дужна је да обавештење о задржавању без 
пристанка лица са менталним сметњама достави без одлагања и том лицу, његовом 
законском заступнику уколико је познат, једном од чланова уже породице, као и 
надлежном органу старатељства. 

Психијатријска установа дужна је да обавештење о задржавању лица са 
менталним сметњама из става 1. овог члана без његовог пристанка, достави и том 
лицу, његовом законском заступнику - уколико је познат, једном од чланова уже 
породице и надлежном органу старатељства. 

Пре доношења одлуке о задржавању без пристанка или о отпусту из 
психијатријске установе, суд може затражити обавештење и од надлежног органа 
старатељства, чланова уже породице или од других лица који могу дати податке 
који су од утицаја на одлуку о задржавању без пристанка или отпусту лица са 
менталним сметњама. 

Суд је дужан да, без одлагања, решење о задржавању у психијатријској 
установи лица са менталним сметњама без његовог пристанка достави том лицу, 
његовом законском заступнику, односно пуномоћнику, једном од чланова уже 
породице, надлежном органу старатељства и психијатријској установи у којој је 
лице са менталним сметњама задржано без пристанка. 

Подаци из медицинске документације и евиденције, или копије тих 
података могу се достављати суду, органу старатељства, организацији обавезног 
здравственог осигурања, правним лицима које обављају делатност добровољног 
здравственог осигурања, органу надлежном за послове статистике као и 
здравственим установама које обављају послове јавног здравља, у складу са 
законом. 

Психијатар може да одобри разговор лица са менталним сметњама, 
смештеног у психијатријску установу, са службеним лицима министарства 
надлежног за унутрашње послове и стручним радницима надлежног органа 
старатељства, само кад то дозвољава његово здравствено стање. 
 


