
  

 

 

 

 

АНАЛИЗA ЕФЕКАТА ЗАКОНА  

 

 

 

         Закон о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ”, бр. 67/93, 24/94, 43/94, 28/96, 22/99, 

44/99, 74/99, 3/02, 37/02 и  „Службени лист СЦГ”, бр. 7/05 и 44/05) - поглавље XV – 

Здравствено осигурање  на снази је  на основу одредбе члана 197. став 2. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС” бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15). Закон о Војсци 

Југославије донет је 1993. године. Предметни Закон, односно глава XV – Здравствено 

осигурање је уређивала права из здравственог осигурања војника, студената војних академија, 

ученика средњих војних школа, слушалаца школа за резервне официре и лица у резервном 

саставу, права из здравственог осигурања војних осигураника, остваривање здравствене 

заштите у војним здравственим установа и другим здравственим установама, као и 

једнократну новчану помоћ и друга права. 

 

         Уставни основ за доношење Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању 

војних осигураника садржан је у члану 68. став 3. и члану 97. тачка 10. Устава Републике 

Србије („Службени гласник РС” бр. 98/06) којим је прописано да Република Србија уређује и 

обезбеђује систем у области здравства, а у вези са чланом 197. став 2. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС” бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15). 

 

 

 

Кључни проблеми, мере и циљ овог закона 

 

         Основни разлози за доношење Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању 

војних осигураника огледају се у потреби јасног дефинисања и уређења области здравствене 

заштите и здравственог осигурања војних осиуграника, потреби  усаглашавања са прописима 

који на директан или индиректан начин уређују област здравствене заштите и здравственог 

осигурања у Републици Србији, као и прописима Европске уније. 

 

         Такође, а имајући у виду чињеницу постојања више прописа којима су регулисана 

поједина права и обавезе војних осигураника, разлог за доношење овог Закона огледа се и у 

томе да се права и обавезе војних осигураника, начин остваривања здравствене заштите и 

здравственог осигурања уреде доношењем једног прописа. 

 

Мере за решавање кључних проблема у овом закону заснивају се на потреби  детаљног 

уређења делатности и организације војне здравствене службе као здравствене службе у 

Министарству одбране и Војсци Србије која обавља здравствену делатност као логистичку 

подршку Војске Србије у миру и рату и пружа здравствену заштиту корисницима права и 

другим лицима, здравственог осигурања војних осигураника и уређења Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника као правног лица са статусом организације за обавезно 

социјално осиуграње у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања 

корисника права и обезбеђују средства за здравствено осигурање у складу са законом. 
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На кога ће и како највероватније утицати решења у закону 

 

 

         Материја чије се уређивање предлаже овим законом утицаће на правилно и потпуно 

остваривање права војних осигураника која су до сада била уређена различитим прописима и 

на различите начине, а све ово јер је кључна новина овог закона управо увођење војни 

службеника и војни намештеника у систем војног здравственог осигурања, као и укључивање 

у исти систем и  лица која су осигурана за одређене случајеве и то: војници на служењу војног 

рока, лица у резервном саставу док се налазе на војној дужности у Војсци Србије, ученици и 

кадети војно школских установа и лица на другом стручном оспособљавању за официре и 

подофицире. 

  

 Највећи утицај овог закона се очекује у сегменту функционисања Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника, успостављања обавезног здравственог осигурања корисника 

права у смислу овог закона, као и у сегменту потпуног и правилног дефинисања начина 

финансирања војне здравствене службе у Министарству одбране и Војсци Србије. 

 

 

Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

 (нарочито малим и средњим предузећима) 

 

 

         Примена овог закона неће створити посебне трошкове грађанима и привреди јер не 

уређује права и обавезе грађана, нити утиче на делатност правних лица. 

 

 

Да ли су позитивне последице доношења Закона  

такве да оправдавају трошкове које ће он створити 

 

 

         Позитивне последице доношења овог закона су такве да доприносе ефикаснијој 

организацији и функционисању војне здравствене службе као здравствене службе у 

Министарству одбране и Војсци Србије која обавља здравствену делатност као логистичку 

подршку Војске Ссрбије у миру и рату и пружа здравствену заштиту корисницима права и 

другим лицима, као и остваривању права војних осигураника у смислу дефинисаном овим 

законом.  

 

Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката  

на тржишту и тржишна конкуренција 

 

 

         Овим законом се не подстиче стварање нових привредних субјеката на тржишту. 

 

 

Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону 

 

         Све заинтересоване стране и сви припадници Министарства одбране и Војске Србије 

имали су прилику да се изјасне о Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом 

осигурању војних осигураника.  

 



 3 

         Такође у току израде Нацрта закона, који је сачинила Радна група у чијем су 

сачињавању  учествовали представници Министарства одбране и Војске Србије, активно 

учешће су узели и чланови Министарства здравља Републике Србије. 

 

          

 

Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем Закона намерава 

 

 

         Ради спровођења овог закона донеће се одговарајући прописи за његово извршавање и 

предузеће се неопходне потребне мере.  

 

  Законом је предвиђено доношење више подзаконских аката којима се уређује: 

 

o Остваривање права на здравствену заштиту корисника права;  

o Начин вођења матичне евиденције;  

o Учешће војних осигураника у трошковима здравствене заштите; 

o Индикације за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне 

справе;  

o Доношење акта којим ће се утврдити индикација за остваривање медицинске 

рехабилитације војних осигураника и чланова њихових породица и критеријуми за 

остваривање стационарне медицинске рехабилитације војних осигураника; 

o Остваривање права чланова породице војног осигураника на посмртну помоћ; 

o Утврђивање висине накнаде погребних трошкова у случају смрти осигураног лица; 

o Доношење одлуке о  висини накнаде путних и других трошкова у вези са остваривањем 

права из здравственог осигурања; 

o Акт којим ће се утврдити изглед здравствених докумената; 

o Доношење правилника о употреби, условима и начину коришћења средстава за 

побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана 

 

Влада и други органи државне управе ће у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог 

закона донети подзаконска акта за његово спровођење. 


