
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

    1. Одређење проблема који закон треба да реши 

 

 Закон о здравственом осигурању донет је 28. новембра 2005. године („Службени 

гласник РС“, број 107/05). Од тада, извршене су бројне измене и допуне овог закона 

("Службени гласник РС", бр. 109/05- исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 

126/14-УС, 106/15 и 10/16-др.закон), у циљу усаглашавања тог закона са другим прописима,  

као и унапређења система обавезног здравственог осигурања. С обзиром на ове бројне 

измене и допуне наведеног закона, као и потребе да се и даље унапређује систем 

здравственог осигурања и врши усклађивање са другим прописима донетим касније, 

припремљен је Нацрт закона о здравственом осигурању, имајући у виду да није рационално 

вршити даље измене и допуне основног текста закона. 

 У периоду примене наведеног закона јавила се потреба за: 

 -прецизнијим дефинисањем појединих основа осигурања (дефинисање два основа за 

пољопривреднике), као и препознавањем нових основа (јавни бележници и јавни 

извршитељи, с обзиром да су то нове, специфичне професије; жртве тероризма, као и борци 

којима је статус борца утврђен у складу са приписима о заштити бораца);  

 -проширењем обима постојећих права из обавезног здравственог осигурања у складу 

са реалним могућностима; 

 -увођењем већих овлашћења министра у делу који се односи на нормативне 

активности-доношење општих аката за спровођење овог закона; 

 -законским уређењем добровољног здравственог осигурања, с обзиром на то да је 

ова материја до сада била уређена Уредбом о добровољном здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС“, бр. 108/08 и 49/09), док је Законом о осигурању („Службени 

гласник РС“, број 139/14) прописано да ће се ова област уредити посебним законом; 

 -стварањем основа за увођење јавно-приватног партнерства у области обезбеђивања, 

уговарања и финансирања здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања (до 

сада није било иницијатива за јавно-приватним партнерством у систему здравственог 

осигурања, а са друге стране није било ни правног основа за овај вид учешћа приватног 

капитала у овој области). У овом моменту није могуће сагледати ефекте јавно-приватног 

партнерства у овој области, али је дата могућност да се овакав вид сарадње реализује; 

 -унапређењем система контроле спровођења закључених уговора између 

Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга, на начин што 

је уведена двостепеност и дата могућност вођења управног спора, чиме се унапређује 

положај давалаца здравствених услуга; 

 -усклађивањем решења у систему здравственог осигурања са прописима који су 

донети или мењани након ступања на снагу важећег Закона о здравственом осигурању; 

 -терминолошким прецизирањем у циљу отклањања недоумица у примени 

постојећих решења у области обавезног здравственог осигурања, а које су уочене у периоду 

примене важећег Закона о здравственом осигурању; 

 -прецизнијим уређењем поступка именовања, односно разрешења органа управљања 

Републичког фонда за здравствено осигурање: управни и надзорни одбор и директор. 

 Имајући у виду наведене потребе, а с обзиром на досадашње бројне измене важећег 

Закона о здравственом осигурању, није рационално, а ни могуће, због обимности, вршити 

нове измене и допуне тог закона, већ су се стекли услови за доношење новог закона.  



 

 2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 

 Доношењем новог закона постиже се низ циљева, а пре свега: 

 -усклађивање решења у области здравственог осигурања са другим прописима који 

су донети или мењани, као што су прописи који се односе на пријаву, одјаву и промене у 

обавезном социјалном осигурању, заштиту података о личности, лекове и медицинска 

средства, безбедност и здравље на раду, јавно бележништво, јавно-приватно партнерство, 

спорт, заштита становништва од заразних болести; 

 -прецизније утврђивање основа осигурања, као и препознавање нових основа (за 

јавне бележнике и  јавне извршитеље, с обзиром да су то нове, специфичне професије; лица 

којима је утврђен статус борца, жртве тероризма); 

 -проширење обима права из обавезног здравственог осигурања; 

 -увођење могућности доплате за медицнинску рехабилитацију, лекове, медицинска 

средства и здравствене услуге, с обзиром да су средства обавезног здравственог осигурања 

ограничена и због тога није могуће у систему обавезног здравственог осигурања обезбедити 

виши садржај, обим и стандард здравствене заштите, а није могуће обезбедити ни све 

здравствене услуге које се могу пружити у Републици Србији. У земљама у окружењу и 

шире ова областје углавном решена комерцијалним уговорима о добровољном 

здравственом осигурању, а што у случају осигураних лица Републике Србије није 

заступљено, па се на овај начин омогућава осигураним лицима да у складу са својим 

могућностима поступе у појединачним случајевима; 

 -законско уређење добровољног здравственог осигурања, с обзиром на то да је ова 

материја до сада била уређена Уредбом о добровољном здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС“, бр. 108/08 и 49/09), док је Законом о осигурању („Службени 

гласник РС“, број 139/14) прописано да ће се ова област уредити посебним законом; 

 -двостепеност у поступку контроле спровођења закључених уговора поводом 

остваривања права на здравствену заштиту осигураних лица из средстава обавезног 

здравственог осигурања, као и могућност вођења управног спора; 

 -спровођење поступка централизованих јавних набавки од стране Републичког 

фонда за здравствено осигурање у име и за рачун здравствене установе, односно приватне 

праксе са којом има закључен уговор поводом остваривања права на здравствену заштиту; 

 -детаљније уређење поступка арбитраже; 

 -већа овлашћења  министра у делу нормативне активности-доношење општих аката 

за спровођење овог закона, 

 -прецизирање поступка именовања, односно разрешења органа управљања 

Републичког фонда за здравствено соигурање: управни и надзорни одбор и директор; 

 -утврђивање важења исправе о осигурању издате и оверене по прописима који су 

важили до дана ступања на снагу овог закона, до коначне замене ових исправа здравственом 

картицом, а у циљу несметаног остваривања права из обавезног здравственог осигурања. 

 Усклађивање решења у Закону о здравственом осигурању са другим прописима 

извршено је у циљу поштовања начела правне сигурности и јединственог правног система. 

 Прецизирање постојећих основа осигурања, као и увођење нових основа извршено 

је у циљу обезбеђивања веће обухваћености грађана обавезним здравственим осигурањем, 

као и у циљу препознавања специфичности појединих основа осигурања, што је од значаја 

и за остваривање појединачних права из обавезног здравственог осигурања.  



 Проширење обима права осигураних лица извршено је у интересу како осигураних 

лица тако и Републике у смислу остваривања квалитетније здравствене заштите, односно 

здравственог стања грађана. 

 Циљ увођења могућности доплате за медицнинску рехабилитацију, лекове, 

медицинска средства и здравствене услуге огледа се у стварању предуслова да осигурана 

лица уз прописану доплату, а на прописани начин и поступак остваре већи садржај, обим и 

стандард, а у оквиру права на здравствену заштиту и то у погледу медицинске 

рехабилитације, лекова, медицинских средстава и здравствених услуга. 

 Циљ уређења добровољног здравственог осигурања овим законом је да се у једном 

закону уреди здравствено осигурање у целини, а кога чине два система: систем обавезног 

здравственог осигурања и систем добровољног здравственог осигурања. Важећим Законом 

о здравственом осигурању добровољно здравствено осигурање је само уопштено уређено, 

а детаљније нижим актом, односно Уредбом о добровољном здравственом осигурању, чиме 

ова два система нису на једнак начин, односно прописом истог ранга, уређена. 

 Предложена двостепеност у поступку контроле спровођења уговора које закључују 

Републички фонд за здравствено осигурање и даваоци здравствених услуга, као и могућност 

покретања управног спора у вези са спроведеном контролом, је у циљу једнаке заштите 

интереса, односно права уговорних страна, а пре свега давалаца здравствених услуга, с 

обзиром да контролу организује и спроводи Републички фонд за здравствено осигурање, 

који је јача уговорна страна, као и да он налаже одређене мере у случају да  уочи одређене 

неправилности. 

 Циљ спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Републичког 

фонда за здравствено осигурање у име и за рачун здравствене установе, односно приватне 

праксе са којом има закључен уговор поводом остваривања права на здравствену заштиту 

огледа се у стварању једнаких услова за све здравствене установе, односно приватне праксе 

који имају закључен уговор са Републичким фондом за здравствено осигурање поводом 

оставривања права на здравствену заштиту. 

 Циљ прецизнијег уређивања арбитраже, као начина решавања спорова који могу 

настати између Републичког фонда за здравствено осигурање и даваоца здравствене услуге 

у вези закљученог уговора поводом оставривања права на здравствену заштиту је 

отклањање недоумица по питању рокова и начина спровођења арбитраже. Такође, овим 

законом предлаже се и могућност решавања спора и путем сталне арбитраже при 

Привредној комори Србије, уколико то уговорне стране уговоре или се о томе споразумеју, 

чиме се скрајуће поступак који се односи на само образовање арбитраже, а што коначно 

доприноси бржем решењу самог спора, као и даљем несметаном извршавању уговора, а 

тиме и несметаном остваривању права осигураних лица из обавезног здравственог 

осигурања. 

 Циљ увођења већих овлашћења у погледу доношења општих аката од стране 

министра је могућност веће контроле спровођења политике Владе, односно министарства у 

области плана здравствене заштите, као и саме здравствене заштите осигураних лица. 

 Циљ прецизирања именовања и разрешења органа управљања Републичког фонда за 

здравствено осигурање: управног и надзорног одбора и директора  је транспарентност, 

објективност и већа улога министарства, као органа који врши надзор над Републичким 

фондом за здравствено осигурање у спровођењу тог поступка.  

 Циљ важења исправе о осигурању издатих и оверених по прописима који су важили 

до дана ступања на снагу овог закона, до коначне замене ових исправа здравственом 



картицом, огледа се у потреби омогућавања несметаног и континуираног остваривања 

права из обавезног здравственог осигурања. 

     

   3. Друга  могућност за решавање проблема 

 

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

регулише здравствено осигурање и то како обавезно здравствено осигурање, тако и 

добровољно здравствено осигурање, предлаже се доношење  овог закона, с обзиром да  се 

на другачији начин, а имајући у виду члан 68. став 3. Устава, ова материја се не може 

уредити другим правним актима осим законом.   

 

   4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

 

   Уређивање здравственог осигурања предмет је законске регулативе и регулисано је 

постојећим законским прописима, те се с тога ова област може  уредити искључиво на овај 

начин. Овим законом се утврђују права из здравственог осигурања која се не могу утврдити 

актом ниже правне снаге од закона. 

 

 5. На кога ће и како ће утицати предложена решења 

 

 Решења предложена у Закону утицаће на: 

 -осигуранa лица на тај начин што се препознају специфичности појединих основа 

осигурања у циљу остваривања права из обавезног здравственог осигурања, а проширује се 

и обим права из обавезног здравственог осигурања у оквиру реалних материјалних 

могућности и капацитета, а што све доприноси унапређењу система обавезног здравственог 

осигурања и квалитету остваривања права из обавезног здравственог осигурања и 

здравствене заштите осигураних лица; 

 -странe држављанe и лица без држављанства на тај начин што држављанство није 

препрека за остваривање права из обавезног здравственог осигурања или права из 

добровољног здравственог осигурања, с обзиром да и страни држављани, као и лица без 

држављанства могу стећи својство осигураног лица на прописане начине, а такође могу 

закључити и уговор о добровољном здравственом осигурању у Републици, односно са 

домаћим осигуравачем, чиме се омогућава остваривање права на здравствену заштиту 

страних држављана, односно лица без држављанства за време привременог или дужег 

боравка у Републици;                          

  -даваоце здравствених услуга на тај начин што им се омогућава виши степен заштите 

права на основу закључених уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање 

(могућност вођења и управног спора), а што доприноси несметаном пружању здравствене 

заштите осигураним лицима;  

 -послодавце на тај начин што им се омогућава контрола коришћења привремене 

спречености за рад запослених, а у циљу санкционисања злоупотребе овог права; 

 -Републички фонд за здравствено осигурање на тај начин што се прецизније уређује 

питање именовања, односно разрешења органа управљања Републичког фонда за 

здравствено осигурање, као и унапређује сарадња Републичког фонда за здравствено 

осигурање и министарства у погледу доношења подзаконских аката, на тај начин што општа 



акта која директно утичу на спровођење политике Владе у области здравственог осигурања 

доноси министар на предлог Републичког фонда за здравствено осигурање; 

 -друштвену заједницу, односно Републику на тај начин што се омогућава 

рационалније коришћење средстава обавезног здравственог осигурања, стварањем основа 

за јавно-приватно партнерство у систему обавезног здравственог осигурања и уређењем 

добровољног здравственог осигурања законом 

 -Напомена: убацити ефекте на буджет кад буду готови финансијски ефекти.  

 

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

и средњих предузећа 

 Примена Закона неће изазвати додатне трошкове код привреде, малих и средњих 

предузећа будући да трошкове које примена Закона изискује у области обавезног 

здравственог осигурања сноси Републички фонд за здравствено осигурање и Република. 

Међутим, могући су додатни трошкови за грађане будући да је Закон предвидео плаћање 

партиципације највише у износу од 35% за лечење болести за чије откривање је био 

организован скрининг преглед у ситуацији када се осигурано лице није одазвало ни на један 

позив за скрининг преглед у оквиру једног циклуса позивања, а свој изостанак није 

оправдало, а болест се појавила у периоду до следећег циклуса позивања. Такође, могући 

додатни трошак за грађане је предвиђена могућност доплате за медицнинску 

рехабилитацију, лекове, медицинска средства и здравствене услуге. али то није њихова 

обавеза, већ је могућност која зависи од слободне воље осигураног лица и његвих 

материјалних могућности. Додатни трошак могућ је и за грађане и привреду у области 

добровољног здравственог осигурања, што искључиво зависи од њихове воље. 

      

 7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

     На предложени начин доћи ће до унапређења здравља грађана, као и подизање 

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. Процењује се да су 

позитивни ефекти већи од трошкова неопходних за примену Закона.  

 

  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, јединствено уређивање система здравственог 

осигурања у циљу обезбеђивања високог нивоа и квалитета здравствене заштите грађана и 

остваривања права осигураних лица из здравственог осигурања. 

 

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

 

 Решења предложена у овом закону представљају резултат сарадње Министарства 

здравља  са другим државним органима, а пре свега са Министарством за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Министарством спољних послова, Министарством омладине 

и спорта, Заштитником грађана, Републичким  фондом за здравствено осигурање, 



Централним регистром за обавезно социјално осигурање, Тимом за реформу јавне управе 

при Влади Републике Србије, појединим удружењима као што су Удружење жена оболелих 

од рака дојке „Будимо заједно“, Националног удружења родитеља деце оболелих од рака 

(НУРДОР), Удружењем осигуравача Србије,  републичким стручним комисијама, као и 

представницима других удружења и невладиних организација.  

 Наиме, у периоду примене важећег Закона о здравственом осигурању Министарству 

здравља су сви наведени субјекти, као и појединци указивали на непрецизности и 

недоумице појединих решења, а тиме и на проблеме у примени тог закона. Сходно томе, 

извршена су одређена терминолошка усклађивања у овом закону.  Такође, Министарству 

здравља су достављали и иницијативе које су се односиле  на другачија, као и нова могућа 

решења у здравственом осигурању, како у обавезном, тако и у добровољном здравственом 

осигурању. Ове иницијативе односиле су се на проширење обима права осигураних лица и 

то: 

 увођење нових основа осигурања у циљу остваривања права из обавезног 

здравственог осигурања (иницијатива Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања, као и иницијативе појединих удружења и невладиних 

организација); 

 осигуранице-мастектомија и реконструкција дојки (иницијатива Удружења жена 

оболелих од рака дојке „Будимо заједно“); 

 могућност дужег коришћења прва на накнаду зараде за времен привремене 

спречености за рад због неге тешко оболелог детета (иницијатива Националног 

удружења родитеља деце оболеле од рака – НУРДОР); 

 могућност доплате (иницијативе грађана, као и појединих удружења и републичких 

стручних комисија); 

 проширење права на накнаду трошкова превоза 

 Све примедбе, као и иницајативе биле су предмет разматрања у Министарству 

здравља приликом  припреме овог закона. У појединим случајевима, организовани су и 

састанци са представницима појединих државних органа, организација и удружења у циљу 

предлагања најоптималнијих решења и то: 

 уређење пријаве, промене и одјаве са обавезног здравственог осигурања, као и 

матична евиденција–одржани састанци и прихваћена иницијатива Тима за реформу 

јавне управе при Влади Републике Србије, а у сарадњи са Републичком фодном за 

здравствено осигурање, Централним регистром обавезног социјалног осигурања, 

Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање и Национале службе за 

запошљавање; 

 усклађивање са прописима који су у надлежности других органа (пре свега 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства 

спољних послова, Министарства одбране, Министарства финансија, као и Завода за 

социјално осигурање); 

 уређење добровољног здравственог осигурања (одржано низ састанака са 

представницима Удружења осигуравача Србије). 

 

 Ценећи оправданост достављених примедби и иницијатива, као и реалне 

могућности, како материјалне, тако и у погледу капацитета, предложена су решења у овом 

закону. Поред наведеног, о Нацрту закона о здравственом осигурању одржана је и јавна 

расправа, у периоду од 25. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године. У оквиру 



јавне расправе, одржане су 4 (четири)  презентације – Београд, Нови сад, Ниш и Крагујевац, 

којом приликом је стручна и општа јавност имала могућност да се упозна са предложеним 

решењеима, и да изнесе своје предлоге и сугестије. Такође, Нацрт закона је у периоду 

спровођења јавне расправе био истакнут на званичној интернет страници Министарства 

здравља па су и путем електронске поште сва заинтересована лица могла доставити своје 

предлоге и сугестије. На тај начин овај закон представља резултат шире сарадње свих 

наведених субјеката, па и физичких лица. 

 

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

 

 Регулаторне мере: 

 

 Ради спровођења овог закона донеће се законом утврђена  подзаконска акта.   

Законом је предвиђен и рок за њихово доношење, а до момента доношења 

примењиваће се постојећа акта, ако нису у супротности са овим законом. 

 Такође, предложен је и рок у коме осигуравачи, који организују и спроводе 

добровољно здравствено осигурање треба да ускладе своја пословна акта са овим законом, 

а до тада примењују постојећа акта, која нису у супротности са овим законом. Овим законом 

предложено је и важење исправа о осигурању издатих и оверених по прописима који су 

важили до дана ступања на снагу овог закона, до коначне замене ових исправа здравственом 

картицом, ради омогућавања несметаног и континуираног остваривања права из обавезног 

здравственог осигурања. 

  

 Институционално управљачке мере: 

   

 Надлежност за споровођење овог закона имају, пре свега, Министарство здравља и 

Републички фонд за здравствено осигурање и у складу с тим, успоствља се континуирна 

сарадња овог министарства и фонда. С обзиром да је надлежност за спровођење прописа 

којима се уређује здравствено осигурање и до сада била у надлежности Министарства 

здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање и да, сходно томе, постоје 

одговарајући капацитети,  не очекују се потешкоће у примени новог закона, с тим што је 

Републички фонд за здравствено осигурање дужан да усклади своју организацију и рад са 

одредбама овог закона у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

 Такође, у спровођењу овог закона учествују и даваоци здравствених услуга и 

осигуравачи, који континуирано сарађују како са Министарством здравља и Републичким 

фондом за здравствено осигурање, тако и међусобно. С обзиром да су и они и до сада 

учествовали у спровођењу важећих прописа у области здравственог осигурања и остварили 

сарадњу у вези с тим, не очекују се потешкоће у примени новог закона од стране наведених 

субјеката. 

 

 

   Финансијске мере: 

 

 За спровођење овог закона обезбеђују се средства у Финасијском плану Републичког 

фонда за здравствено осигурање за сваку калндарску годину, за обезбеђивање  права у 

складу са овим законом, уз усклађеност са фискалним могућностима.  



 Такође и у буџету, на разделу Министарства здравља, обезбеђују се средства за сваку 

календарску годину за обезбеђивање права појединих категорија осигураних лица 

утврђених овима законом. 

 У односу на добровољно здравствено осигурање, физичка и правна лица обезбеђују 

средства у складу са слободно израженом вољом и својим материјалним могућностима. 
 


