
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1.Одређење проблема који закон треба да реши 

 

Законом о изменама и допунама закона о здравственој заштити прописује се да 

министар доноси акт којим се уређује да апотеке поред делатности промета лекова и 

медицинских средстава на мало, могу вршити промет и дечје хране, дијететских 

производа и других средстава за заштиту здравља, прописано је да су у смислу овог 

закона, здравствени радници и наставници или сарадници факултета здравствене струке 

који изводе наставу из клиничких предмета у здравственој установи у складу са 

прописима о високом образовању, као и начин плаћања здравствених услуга, које пружају, 

уређује се да приправнички стаж за докторе медицине, докторе стоматологије, 

дипломиране фармацеуте и дипломиране фармацеуте-медицинске биохемичаре, траје 

шест месеци, предвиђено је полагање лиценцног испита за здравствене раднике који не 

испуне услов за обнављање лиценце прописане законом и прописима донетим за 

спровођење овог закона.   

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 

Доношењем овог закона постићи ће се следећи циљеви: 

- уређивање делатности апотека се у потпуности уређује актима које доноси 

министар, као и за све друге области здравствене заштите; 

- прецизно се уређује статус наставника или сарадника факултета здравствене 

струке који изводе наставу из клиничких предмета у здравственој струци који пружају 

услуге из обавезног здравственог осигурања;  

- усклађивање са програмом основних студија на факултетима здравствене 

струке, а који су  усклађени са европским директивама и садрже  обавезну праксу на 

завршној години основних студија; 

- омогућава се здравственом раднику, да након полагања наведеног лиценцног 

испита, а пре истека важења лиценце, обнови исту и тако добије дозволу за самосталан 

рад.  

 

3. Друга  могућност за решавање проблема 

 

Имајући у виду чињеницу да је од доношења Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09– др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13– 

др. закон и 93/14), протекло десет година, и да се појавила потреба за другачијим 

системским решењима у односу на основни закон, није постојала могућност да се 

проблеми који се решавају овим законом уреде на другачији начин од доношења закона о 

изменама и допунама закона. 

 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

 

  

 Решења која се предвиђају овим законом представља предмет законске 

регулативе, те се стога 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 здравственој 

заштити односе се на: 

 

- Здравствене раднике и здравствене сараднике; 

- Здравствене установе и друге облике обављања здравствене делатности, у 

складу са законом; 

- пацијенте;  

- Заједницу у целини кроз унапређење организације здравствене службе, односно 

унапређење квалитета здравствене заштите која се обавља на територији Републике 

Србије. 

 Потреба за уређивањем статуса наставника или сарадника факултета здравствене 

струке који изводе наставу из клиничких предмета у здравственој установи и који пружају 

услуге из обавезног здравственог осигурања, настала је као последица недовољне 

уређености овог питања, као и начина плаћања здравствених услуга које пружају и 

располагања средствима које стичу факултети по том основу.  

Приправнички стаж за докторе медицине, докторе стоматологије, дипломиране 

фармацеуте и дипломиране фармацеуте-медицинске биохемичаре, траје шест месеци. 

Програми основних студија на факултетима здравствене струке, усклађени са европским 

директивама, садрже обавезну праксу на завршној години основних студија, односно 

студенти у том периоду већ обављају део програма обавезног приправничког стажа. До 

сада су само доктори медицине обављали приправнички стаж у трајању од шест година, 

док се предложеним законским решењем предвиђа да и приправнички стаж и за докторе 

стоматологије и дипломиране фармацеуте-медицинске биохемичаре такође траје шест 

месеци, као што су предложили Стоматолошки и Фармацеутски факултет.  

Постојећим законским решењем прописано је да здравствени радник који није 

стекао услов да обнови лиценцу (дозвола за самостални рад) може обављати здравствену 

делатност у здравственој установи и приватној пракси, под надзором здравственог 

радника који је добио, односно обновио лиценцу код надлежне коморе. Уочено је да рад 

под не може да се обезбеди у случајевима када је здравствени радник оснивач приватне 

праксе, који обавља делатност личним радом,  када се здравствена делатност пружа у 

здравственој установи или неком њеном организационом облику где није могуће 

обезбедити рад под надзором другог здравственог радника који има лиценцу (амбуланте, 

здравствене станице, апотеке и сл.). 

Овако прописани „рад под надзором“ не постоји у регулативи ни једне од земаља 

из региона (окружења). Полагање „лиценцног испита“ (провера стручног знања) је начин 

који се примењује у земљама у региону у случајевима када здравствени радник не стекне 

услове за обнову лиценце (одобрења за самосталан рад). 

Развој здравственог система захтева стално усавршавање здравствених радника и 

здравствених сарадника. У складу са позитивним законским прописима стручно 

усавршавање ради унапређења квалитета здравствене заштите је право и обавеза свих 

здравствених радника и здравствених сарадника.  



Предложеним законским решењем постиже се унапређење здравствене заштите 

кроз праћење савремених достигнућа у области медицине, стоматологије и фармације.  

 

 

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

средњих предузећа 

 

 Предложена решења у Закону неће створити додатне трошкове пацијентима, 

односно грађанима, као ни привреди, односно малим и средњим предузећима, односно 

трошкови који ће настати применом решења предвиђених овим законом већ постоје у 

здравственом систему, односно само су промењени начин на који ће се спроводити ове 

активности. 

 

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

Овим нацртом закона стварају се могућности за даље унапређење рада здравствене 

заштите и ефикаснијег рада здравствених установа и приватне праксе, као и других 

правних лица која обављају здравствену делатности. Наведеним нацртом закона 

унапређује се квалитет здравствене заштите и доприноси се додатном унапређењу права 

пацијената.  

  

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

конкуренцију 

 

Овим нацртом закона стварају се могућности за даље унапређење рада 

здравствених установа и приватне праксе, као и других правних лица која обављају 

здравствену делатност. Предложена решења, поред тога што доприносе унапређењу рада, 

омогућавају квалитета наставак рада како самих здравствених радника тако и 

здравствених установа и приватне праксе.  

 

 

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

 

 Решења предложена у овом нацрту закона представљају резултат сарадње 

Министарства здравља, надлежних комора здравствених радника и Заједнице 

медицинских факултета, а које се односе на унапређења система здравствене заштите. На 

иницијативу комора здравствених радника организовани су састанци на којима су више 

пута разматрани управо њихови предлози који су садржани у овим законским решењима, 

у вези поступка обнављања  лиценце здравствених радника. Такође, размотрени су и 

прихваћени предлози за смањење дужине трајања приправничког снажа здравствених 

радника са високом стручном спремом које су  Министарству здравља, у писменој форми 

достављале коморе здравствених радника, факултети и Српско лекарско друштво.  

 

 

 

 



 

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

  

 По ступању на снагу овог закона, неопходно је изменити одговарајуће подзаконске 

акте које доноси министар надлежан за послове здравља, којима ће бити уређена питања 

која су предмет овог закона. Њихова пуна примена обезведиће се кроз активности комора 

здравствених радника, здравствених установа, Републичког фонда за здравстено 

осигурање и Министарства здравља.  

 За спровођење ових законских решења надлежно је Министарства здравља, комора 

здравствених радника и Републички фонд за здравстено осигурање, који имају већ 

обезбеђене финансијске, техничко-технолошке, организационе и кадровске капацитете за 

спровођење предложених решења.  

 У оквиру мера које ће се предузети  на спровођењу овог закона оствариће се 

сарадња са коморама здравствених радника, здравственим установама, факултетима 

здравствене струке и Републичким фондом за здравстено осигурање, ради благовременог 

упознавања са новим законским решењима као и правима и обавезама који произилазе из 

овог закона.  

 


