
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

 1. Одређење проблема који закон треба да реши 

 

 Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Службени 

гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 

126/14-УС) унапређује се здравствено осигурање односно проширује обима појединих 

права из обавезног здравственог осигурања. 

 

 2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 

 Доношењем овог закона постижу се следећи циљеви: 

1) Проширују се одређена права из обавезног здравственог осигурања (нпр. 

право осигураних лица-жена код којих је извршена мастектомија једне или обе дојке на 

естетску реконструкцију једне или обе дојке, као и операцију корекције неодстрањене 

дојке с циљем довођења у склад са реконструисаном дојком, по питању величине, облика 

и положаја, након мастектомије или поштедне операције  једне или обе дојке) односно 

унапређује се остваривање одређених права (могућност продужења трајања права на 

накнаду зараде због неге члана уже породице – детета до навршених 18 година живота у 

случају тешког оштећења здравственог стања због тешког оштећења можданих структура, 

малигне болести, или другог тешког погоршања здравственог стања детета.); 

2) Унапређује се остваривање одређених права из обавезног здравственог 

осигурања (осигуранику и члановима уже породице осигураника који се упућују на рад у 

иностранство, потврда за коришћење здравствене заштите издаје се за период за који је 

осигураник упућен на рад у иностранство); 

3) Право на накнаду трошкова превоза поводом остваривања здравствене 

заштите проширује се, односно остварује се и ван подручја матичне филијале;  

4) Унапређује се поступак централизованих јавних набавки вакцина за 

обавезну имунизацију, на тај начин што овај поступак обавља здравствена установа 

основана ради производње серума, вакцина и других имунобиолошких и дијагностичких 

препарата и средстава којима се снабдевају здравствене установе на територији 

Републике, а којој установи Републички фонд за здравствено осигурање обезбеђује 

средства за обављање ових послова. 

 

 3. Друга  могућност за решавање проблема 

 

 Имајући у виду чињеницу да је Закон о здравственом осигурању основни закон 

који регулише права из обавезног здравственог осигурања, као и друга питања од значаја 

за систем здравственог осигурања предлаже се доношење измена и допуна овог закона, с 

обзиром на то да се на другачији начин, а имајући у виду карактер предложених одредби, 

ова материја не може уредити.   

   

 4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

 



 Уређивање система обавезног здравственог осигурања, у складу са Уставом, 

предмет је законске регулативе и регулисана је постојећим законским прописима, те се с 

тога ова област може  уредити искључиво на овај начин. 

             

 5. На кога ће и како ће утицати предложена решења 

 

 Решења предложена у Закону о изменама и допунама Закона о здравственом 

осигурању утицаће на: 

- осигурана лица – жене којима је урађена мастектомија једне или обе 

дојке, обезбеђивањем естетске хирургије обе дојке; 

- осигуранике који се упућују на рад у иностранство, као и чланова уже 

породице када право на здравствену заштиту користе у иностранству;  

- осигуранике којима се може продужити право на накнаду зараде због неге 

члана уже породице - детета до 18 година живота; 

- осигурана лица односно пратиоце осигураних лица, који остварују право 

накнаде трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите ван подручја 

матичне филијале; 

- осигурана лица обухваћена обавезном имунизацијом, у смислу 

рационализације спровођења поступка централизованих јавних набавки вакцина. 

              

6. Трошкови које ће примена Закона изазвати код грађана и привреде, 

посебно малих и средњих предузећа 

 

Републички фонд за здравствено осигурање имаће обавезу да планира 

средства за обезбеђивање права из обавезног здравственог осигурања која су предложена 

овим законом, почев од 2016. године, у складу са опредељеним финансијским средствима 

у финансијском плану за сваку календарску годину. У погледу рационализације 

спровођења поступка централизованих јавних набавки вакцина за обавезну имунизацију, 

нема додатних финансијских ефеката, имајући у виду да Републички фонд за здравтсвено 

осигурање у финансијском плану планира средства за вакцине за обавезну имунизацију. 

 

 

 

     

      7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

     На предложени начин доћи ће до унапређења здравља становништва, као и 

подизања стандарда здравствене заштите и унапређења здравственог система Републике 

Србије. Наиме, оствариће се позитивни ефекти, како за грађане, тако и за државу и систем 

здравствене заштите и здравственог осигурања у Републици Србији.  

 

    8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију 

 

    Циљ овог закона није стимулисање појаве нових привредних субјеката и 

стварање тржишне конкуренције, већ законско уређивање здравствене заштите у циљу 



обезбеђивања високог нивоа и квалитета здравствене заштите здравља грађана и 

остваривања права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања. 

 

   9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 

 

  Решења предложена у овом закону представљају резултат сарадње Министарства 

здравља, Министарства спољних послова, Републичког  фонда за здравствено осигурање, 

Заштитника грађана, Удружења жена оперисаних од рака дојке „Будимо заједно”, 

Националног удружења родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР), као и представника 

других удржења и невладиних организација и појединаца. 

 

    10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења закона 

  

                Обезбедиће се средства у Републичком фонду за здравствено осигурање за 

остваривање права у складу са овим законом, али уз потпуну усклађеност са фискалним 

могућностима.  

 


