
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. Одређење проблема који закон треба да реши 

 

Постојећим законским решењем утврђено је да је оснивач клиничко-

болничког центра град. Имајући у виду да клиничко-болнички центар поред 

услова предвиђених законом за обављање секундарне здравствене заштите, 

обавља и високо специјализовану здравствену делатност, која подразумева и 

висок ниво опремљености здравствене установе за обављање здравствене 

делатности, створили су се услови за оснивање ове врсте здравствене установе 

од стране Републике. Наиме, Законом о здравственој заштити утврђено је да је 

оснивач здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите 

општина, односно град, као и да је оснивач здравствених установа на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите Република, а на 

територији аутономне покрајине – аутномна покрајина.  С обзиром на то  да су у 

питању четири клиничко-болничка центра и то:  Клиничко-болнички центар 

„Бежанијска Коса“, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-

Дедиње“, Клиничко-болнички центар „Звездара“ и Клиничко-болнички 

центар“Земун“, као стационарне здравствене установе које обављају 

здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите, која је од посебног значаја за Републику, а имајући у виду и остале 

одредбе Закона, оснивачка права над клиничко-болничким центрима треба да 

врши Република. 

 

Предложеним законским решењем на нов начин се уређује институт 

допунског рада у здравственом систему. Наиме, предвиђа се да здравствени 

радник, здравствени сарадник, као и друго лице  запослено у здравственој 

установи односно приватној пракси и другом правном лицу које обавља 

здравствену делатност у складу са законом, који ради пуно радно време, може 

да обавља одређене послове из своје струке код другог послодавца, ван 

редовног радног времена, закључивањем уговора о допунском раду са другим 

послодавцима у укупном трајању до једне трећине пуног радног времена. О 

закљученом уговору о допунском раду са другим послодавцима здравствени 

радник, здравствени сарадник, као и друго запослено лице  дужано је да 

обавести директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе и 

другог правног лица које обавља здравствену делатност у складу са законом, у 

којима ради пуно радно време. Здравствена установа односно приватна пракса, 

дужни су да воде евиденцију о уговорима о допунском раду које су закључили. 

Један примерак оригинала уговора о допунском раду здравствени радник, 

здравствени сарадник, као и друго запослено лице  доставља здравственој 

инспекцији, у року од 15 дана од дана закључења уговора. На овај начин 

стварају се услови за праћење и контролу примене иститута допунског рада у 

области здравства. 

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 

Доношењем овог закона постићи ће се следећи циљеви: 

 



- кроз преузимање оснивачких права од стране Републике над 

клиничко-болничким центрима, постиже се пре свега стварање правног основа 

за капитална улагања од стране Републике, а самим тим и побољшање услова за 

обављање здравствене делатности, имајући у виду да је клиничко-болнички 

центар стационарна здравствена установа која обавља здравствену делатност на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и од посебног је значаја 

за Републику; 

- праћење и контролу примене иститута допунског рада у области 

здравства.  

 

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 

 

Преузимање оснивачких права од стране Републике над клиничко-

болничким центрима, нов начин уређења допунског рада у здравственом 

систему, 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; 

  -   Заједницу у целини кроз унапређење организације здравствене службе, 

односно унапређење квалитета здравствене заштите која се обавља на 

територији Републике Србије. 

 

 Имајући у виду да клиничко-болнички центар поред услова предвиђених 

законом за обављање секундарне здравствене заштите, обавља и високо 

специјализовану здравствену делатност, која подразумева и висок ниво 

опремљености здравствене установе за обављање здравствене делатности, 

створили су се услови за оснивање ове врсте здравствене установе од стране 

Републике. 

 Издавање, обнављање и одузимање лиценце јесте поступак који 

спроводи надлежна комора ради утврђивања стручне оспособљености 

здравствених радника за самостални рад. О издатој, обновљеној или одузетој 

лиценци решење доноси директор надлежне коморе. Обзиром да су здравствени 

сарадници из различитих области запослени у здравственим установама, а Закон 

о коморама здравствених радника не прописује лиценцирање здравствених 



сарадника, здравствени сарадници треба да се лиценцирају у надлежним 

коморама односно удружењима. 

Предложеним законским решењем на нов начин се уређује институт 

допунског рада у здравственом систему. Наиме, предвиђа се да здравствени 

радник, здравствени радник, као и друго запослено лице у здравственој 

установи и приватној пракси који ради пуно радно време, може да обавља 

одређене послове из своје струке код других послодавца, ван редовног радног 

времена, закључивањем уговора о допунском раду са другим послодавцима, до 

једне трећине пуног радног времена.  

  

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. Међутим, спровођењем овог Закона створиће се додатни 

трошкови за буџет Републике Србије, у односу на средства која су већ 

обезбеђена за рад и обављање здравствене делатности у здравственим 

установама из Плана мреже здравствених установа. 

 

Наиме, преузимањем оснивачких права над клиничко-болничким 

центрима од стране Републике, потребно је обезбедити средства из буџета 

Републике Србије, с обзиром да ова врста здравствене установе поред 

секундарне здравствене заштите, обавља и високо специјализовану здравствену 

делатност, која подразумева и висок ниво опремљености здравствене установе, 

а такође је неопходно обезбедити средства за инвестициона улагања. 

 

Наиме, кроз капитална улагања за изградњу и опремање здравствених 

установа у државној својини, побољшавају се услови за рад здравствених 

установа, обезбеђивањем адекватног простора и неопходне опреме, чиме се 

обезбеђује виши ниво квалитета здравствених услуга за грађане Републике  и 

већа доступност пацијентима.   

 

Имајући у виду напред наведено, процена је да је за ове намене потребно 

обезбедити средства у буџету Републике Србије у износу од 150.000.000 динара 

која су опредељена за 2016. годину обзиром да ће наведена одредба која се 

односи на оснивачка права над клиничко-болничким центрима ступити на снагу 

од 1. јануара 2016. године. 

 

Предложеним законским решењем предвиђено је да здравствени радник, 

здравствени сарадник, као и друго запослено лице у здравственој установи и 

приватној пракси има обавезу да један примерак уговора о закључењу уговора о 

допунском раду достави здравственој инспекцији ради контроле и на тај начин 

омогући ефикасније и целисходније функционисање  здравствене инспекције, а 

тиме не би створили додатни трошкови. 

 

Остала решења предвиђена овим законом већ постоје у здравственом 

систему, односно само су промењени субјекти који су носиоци тих послова. 

  

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 



 

 Имајући у виду напред изнето може се закључити да су трошкови који се 

предвиђају оправдани, с обзиром на позитивне ефекте које ће имати на 

организацију и рад здравствене службе. Дугорочно гледано, средства која је 

неопходно обезбедити су минимална у односу на позитивне ефекте, који ће 

утицати пре свега на квалитет пружања здравствене заштите грађанима 

Републике. Дугорочно гледано, средства која је неопходно обезбедити за 

намену опремања и инвестиционог улагања су минимална у односу на 

позитивне ефекте, који ће утицати пре свега на квалитет пружања здравствене 

заштите грађанима. 

 

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.  

 

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

Решења предложена у овом закону представљају резултат сарадње и 

консултације Министарства здравља, надлежних органа града Београда и 

представника синдиката у здравству који су се сложили да ће овако предложено 

законско решење утицати на организацију и квалитет рада ових здравствених 

установа које је у интересу пружања здравствене заштите грађанима Републике. 

 

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

закона 

  

 Извршиће се преузимање оснивачких права над клиничко-болничким 

центрима од стране Републике. 

 

 


