
O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 68. став 3. Устава 

Републике Србије, према коме се здравствено осигурање уређује законом. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

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

гласник РС“, број 107/05). Од тада су, у циљу унапређења система здравственог осигурања,  

извршене 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), тако 

да није рационално вршити даље измене и допуне тог текста закона. 

 Сходно томе, разлози за доношење новог Закона о здравственом осигурању су: 

 1) потреба за усклађивањем  система здравственог осигурања са савременим 

достигнућима у државама у региону, као и у Европској унији,  успостављањем  обавезног и 

добровољног здравственог осигурања; 

 2) потреба да се на принципима међугенерацијске узајамности и солидарности свих 

грађана Републике, без обзира на пол, старосну доб, материјалне могућности, обухвати што 

већи број грађана системом обавезног здравственог осигурања, као најрационалнијем 

облику за обезбеђивање здравствене заштите и других права из обавезног здравственог 

осигурања, чиме се постиже већа социјална сигурност грађана; 

 3) потреба да се ускладе стално растуће потребе грађана за коришћењем здравствене 

заштите (која је проузрокована како општом, тако и здравственом културом, продужењем 

животног века и повећањем броја старих лица која користе здравствену заштиту, као и 

неповољним стањем и кретањем у животној и радној средини), а која се огледа и у повећању 

обима права из обавезног здравственог осигурања у складу са расположивим финансијским 

средствима за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите, односно других права из 

обавезног здравственог осигурања; 

 4) потреба да се смањи јавна потрошња, односно да се иста усклади са реалним 

могућностима друштва у целини, односно да се ускладе трошкови здравственог осигурања 

са реалним могућностима буџета Републике, као и Републичког фонда за здравствено 

осигурање;    

 5) потреба да се систем обавезног здравственог осигурања усклади са другим 

системима којима се уређује обавезно социјално осигурање, односно да се усклади са 

изменама, односно допунама у другим прописима који утичу на организацију и спровођење 

обавезног здравственог осигурања; 

 6) потреба да се законом уреди добровољно здравствено осигурање; 

 7) неопходност  да се прецизније уреди поступак именовања и разрешења органа 

управљања Републичког фонда; 

 8) неопходност активније улоге Министарства здравља, односно министра здравља 

у погледу доношења подзанокнских аката за спровођење овог закона. 



 На основу изнетог, задржани су постојећи основи осигурања, као и постојећа права 

из обавезног здрвственог осигурања и предложена су нова решења у обезбеђивању, 

остваривању, организацији и спровођењу здравственог осигурања, од којих су најважнија: 

 1) дефинисање значења појединих израза који се користе у овом закону (члан 10.); 

 2) проширење основа осигурања за осигуранике (члан 11.);  

 -увођењем два основа осигурања за пољопривреднике, ради прецизнијег 

дефинисања (тач. 21) и 22));  

 -увођењем основа осигурања по основу обављања послова јавног бележника и јавног 

извршитеља (тачка 23.); 

 -увођењем два основа осигурања за лица која примају пензију или инвалиднину 

искључиво од иностраног носиоца осигурања, а имају пребивалиште или боравиште, 

односно стално настањење или привремени боравак у Републици, ради разликовања случаја 

када са државом од које примају пензију, односно инвалиднину не постоји закључен 

међународни уговор о социјалном осигурању, од случаја када са државом од које примају 

пензију или инвалиднину постоји закључен међународни уговор о социјалном осигурању, 

али постоје одређене правне сметње због којих не могу да остваре здравствено осигурање 

применом међународног уговора и то само ради остваривања права из здравственог 

осигурања на територији Републике (тач. 25) и 26)); 

 3) утврђени приоритети у случају када једно лице испуњава услове по више основа 

осигурања сходно увођењем нових основа осигурања за осигуранике, као и могућност 

избора основа осигурања уколико осигураник испуњава услове по више основа у оквиру 

првог и трећег приоритета (члан 15.); 

 4) утврђени нови основи осигурања за лица која не испуњавају услове за стицање 

својства осигураника из члана 11. или која не испуњавају услове да буду осигурани као 

чланови породице (жртве тероризма, као и борци  којима је статус борца утврђен у складу 

са прописима о заштит бораца), а извршено и усклађивање појединих основа осигурања са 

прописима којима се уређује социјална  заштита, као и прописима о заштити бораца, војних 

инвалида и цивилних инвалида рата (члан 16.); 

 5) предложена могућност да се предузетник коме је престало својство осигураника 

у складу са законом, као и супружник, односно ванбрачни партнер запосленог који је 

упућен на рад у иностранство, а коме мирују права и обавезе из радног односа за период 

упућивања, укључе у обавезно здравствено осигурање ради обезбеђивања права из 

обавезног здравственог осигурања за себе и чланове уже породице (члан 17.); 

 6) предложено да се право на здравствену заштиту и право на накнаду трошкова 

превоза у вези са коришћењем здравствене заштите обезбеђује и лицима која нису 

обухваћена обавезним здравственим осигурањем само у случају настанка повреде на раду 

или професионалне болести а која обављају сезонске послове у складу са прописима којима 

се уређује такав начин рада (чл. 22. тачка 11); 

7) поступак подношења пријаве на осигурање, као и промене, односно одјаве 

са осигурања, као и вођење матичне евиденција, односно садржаја података у истој, 

усклађени са прописима којима се уређује рад, односно прописима којима се уређује 

Централни регистар обавезног социјалног осигурања, као и прописима којима се уређује 

заштита података о личности (чл. 24–48.); 

 8) утврђена права из обавезног здравственог осигурања (члан 49.); 

 9) на прецизнији начин уређено је право на здравствену заштиту осигураних лица 

која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, односно извршено је 



усклађивање са прописима којима се уређују лекови и медицинска средства и прописа 

којима се уређује заштита становништва од заразних болести, чиме је створена правна 

сигурност осигураних лица у погледу остваривања ових права (чл. 51-70.); 

 10) предложена дефиниција повреде на раду која је усклађена са дефиницијом 

повреде на раду садржаном у прописима којима се уређује систем пензијског и инвалидског 

осигурања, с тим што је прецизирано да повреда на раду у смислу овог закона обухвата и 

повреду коју осигураник претрпи при доласку, односно повратку са посла (члан 51. ст. 3-

6.); 

 11) уређен је пакет здравствених услуга обухваћених обавезним здравственим 

осигурањем–здравствене услуге утврђене номенклатуром и за које је Републички фонд за 

здравствено осигурање утврдио цене, а у обиму и садржају утврђеним овим законом и 

општим актом   (члан 52.);  

 12) проширен је обим права осигураних лица на тај начин што је предложено да сва 

одрасла осигурана лица, а не само жене, имају право на превентивне и остале прегледе у 

вези са планирањем породице, а не само жене у вези са трудноћом (члан 53. став 1 тач.2))  

 13) прецизирано шта се подразумева под палијативним збрињавањем у смислу овог 

закона (члан 59.); 

 14) дата могућност утврђивања подзаконским актима права на доплату за: 

медицинску рехабилитацију (члан 65.), лекове (члан 66.), медицинска средства (члан 70.) и 

здравствене услуге (члан 134.); 

 15) уређено право на новчане накнаде, као право из обавезног здравственог 

осигурања, а кога чине право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време 

привремене спречености за рад осигураника и право на накнаду трошкова превоза у вези са 

коришћењем здравствене заштите (чл. 71–109.); 

 16) препознати послови јавног бележника и јавног извршитеља у остваривању права 

на накнаду зараде за време привремене спречености за рад из средстава обавезног 

здравственог осигурања (члан 72. тачка 4), чл. 79,  89. и 92.); 

 17) увођење могућности продужења права на накнаду зараде због неге члана уже 

породице и то у случају тешког оштећења здравственог стања детета до навршених 18 

година живота због тешког оштећења можданих структура, малигне болести или другог 

тешког погоршања здравственог стања детета ради даљег лечења детета и рехабилитације 

ако је потребна (члан 78. став 3.); 

 18) утврђено да основ за накнаду зараде која се исплаћује из средстава обавезног 

здравственог осигурања за осигуранике из члана 72. тачка 1) овог закона чини просечна 

зарада коју је осигураник остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила 

привремена спреченост за рад (члан 87) 

 19) утврђивање висине накнаде зараде у износу од 100% од основа за накнаду зараде 

у случају из члана 78. став 3. (члан 95. став 2.); 

 20) утврђено да се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују 

трошкови превоза посмртних остатака осигураног лица до места пребивалишта, односно 

боравишта, ако је том лицу извршена експлантација органа ради трансплатације у 

здравственој установи која није у месту становања тог осигураног лица (члан 106. став 2.); 

 21) извршено усклађивање са новим решењима у Закону о спорту на тај начин да се 

прегледи деце узраста од 6 до 14 година живота, ради утврђивања опште и посебне 

здравствене способности за бављењем спортом обезбеђују на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања (члан 110. став 1. тач. 2) и 16)); 



 22) прецизиране су здравствене услуге које се не обезбеђују из средстава обавезног 

здравственог осигурања (члан 110.); 

 23) проширен обим права осигураница којима је извршена мастектомија једне или 

обе дојке, на тај начин што им се на терет средстава обавезног здравственог осигурања 

обезбеђује реконструкција или корекција обе дојке (члан 110. став 1. тачка 7); 

 24) прецизније уређено остваривање здравствене заштите у иностранству: 

 -у случају упућивања на рад, стручно усавршавање или школовање, као и у случају 

приватног боравка или школовања о сопственом трошку у иностранству у смислу рока 

важења потврде о коришћењу здравствене заштите (важи за период док је упућен, односно 

90 дана за време приватног боравка, односно за период школске године/стручног 

усавршавања ако то финансира сопственим средствима) (чл. 111-119.); 

 -у случају упућивања на лечење у иностранство ради спровођења дијагностичких 

поступака, односно успостављања дијагнозе у иностранству (члан 120.); 

 25) на предлог Републичког фонда министар доноси општи акт којим се уређују 

начин и услови остваривања права из обавезног здравственог осигурања (члан 124.);  

 26) утврђивање права на здравствену заштиту на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања када нису уплаћени доспели доприноси за обавезно здравствено 

осигурање у случају: хитне медицинске помоћи; палијативног збрињавања; спровођења 

обавезног скрининга у складу са националним програмима; обавезне имунизације према 

прописима којима се уређује заштита стaновништва од заразних болести (члан 125.); 

  27) омогућавање овере исправе о осигурању за осигурана лица за која није редовно 

измириван допринос за обавезно здравствено осигурање под условом да је обвезник уплате 

доприноса започео са измиривањем доспелих доприноса за обавезно здравствено 

осигурање и наставио са континуираним измиривањем (члан 126.); 

 28) предвиђена је могућност утврђивања листе чекања за одређене врсте 

здравствених услуга (високо специјализоване и најскупље здравствене услуге), у циљу 

равноправности и једнаке доступности у остваривању права на здравствену заштиту у 

зависности од потреба и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања даваоцу 

здравствених услуга а уведена дужност давалаца здравствених услуга који утврђује листу 

чекања на обавештење осигураног лица о разлозима за стављање на листу чекања и о 

утврђеном редоследу на листи чекања, односно очекиваном датуму пружања здравствене 

услуге (чл. 129–130.); 

 29) предложено да се у целости на терет средстава обавезног здравственог осигурања 

(100%) осигураним лицима обезбеђује и палијативно збрињавање (члан 131. став 1. тачка 

1) алинеја 7.),  

 30) предложено да за неоправдани изостанак на скрининг прегледе осигурано лице 

плаћа највише 35% партиципације од цене здравствене услуге (члан 131. став 1. тачка 4) 

алинеја 5); 

 31) на предлог Републичког фонда за здравствено осигурање министар општим 

актом уређује садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања и партиципацију за сваку календарску годину, а који мора бити усклађен са 

планом здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања и годишњим 

финансијским планом Републичког фонда за здравствено осигурање (члан 133.); 

 32) предложено да изабрани лекар утврђује дужину привремене спречености за рад 

осигураника до 60 дана спречености за рад, осим у случајевима утврђеним овим законом, а 



у циљу рационалног рада других стручно-медицинских органа републичког фонда за 

здравствено осигурање (члан 144. став 1. тачка 12); 

 33) предложено је и да лекар специјалиста одговарајуће гране медицине који лечи 

осигурано лице по упуту изабраног лекара може непосредно упутити то осигурано лице на 

стационарно лечење, ако процени да је то потребно, а овакво решење је предложено у циљу 

усклађивања са Интегрисаним здравственим информационим системом (члан 145. став 3.); 

 34) детаљно уређено добровољно здравствено осигурање, као део здравственог 

осигурања и то: врсте добровољног здравственог осигурања, услови за организовање и 

спровођење добровољног здравственог осигурања, као и финансирање добровољног 

здравственог осигурања (чл. 170–193.); 

 35) предложено да Влада на предлог министра за сваку календарску годину доноси 

План здравствене заштите, при чему наведени предлог министар утврђује у сарадњи са 

заводом за јавно здравље основаним за територију Републике и Републичким фондом за 

здравствено осигурање (члан 194.); 

 36) предложено да се односи између Републичког фонда и давалаца здравствених 

услуга, поводом остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања, уређују уговором који се закључује за једну календарску годину, у 

складу са финансијским планом Републичког фонда; да се до закључења уговора за наредну 

годину, примењују  одредбе уговора за претходну годину, ако нису у супротности са општим 

актом из члана 201. овог закона, с тим што а је утврђено да ако су одредбе уговора за претходну 

годину у супротности са одредбама општег акта из члана 201. закона, до закључења новог 

уговора непосредно се примењују одредбе општег акта из члана 201. овог закона (члан 197).  

 37) предложено да Републички фонд за здравствено осигурање може закључити 

уговор поводом оставривања права на здравствену заштиту и са организацијом социјалног 

осигурања војних осигураника, као и са правним лицем, односно предузетником  у складу 

са прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство (члан 198.); 

 38) предложено да министар доноси акт о уговарању, на предлог  Републичког фонда 

за здравствено осигурање (члан 201.); 

 39) предложени начини плаћања здравствених услуга, као и могућност комбинације 

начина плаћања (члан 203.); 

 40) у погледу контроле спровођења закључених уговора између Републичког фонда 

за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга поводом остваривања права на 

здравствену заштиту из средстава обавезног здравственог осигурања, извршено 

усклађивање са прописима којима се уређује инспекцијски надзор, уређено ко може да 

обавља послове надзорника осигурања (као услов предложен је положен државни стручни 

испит), предложена двостепеност, као и могућност вођења управног спора,  при чему општи 

акт којим се ближе уређује начин и услови контроле доноси министар на предлог 

Републичког фонда за здравствено осигурање (чл. 206–212.); 

 41) утврђени прецизни рокови за подношење захтева за закључивање споразума о 

арбитражи и предложено решавање спора путем сталне арбитраже или „ad hoc“ арбитраже 

(уређује се уговором или споразумом о арбитражи) (чл. 213–217.); 

 42) предложено да Републички фонд за здравствено осигурање доноси општа акта и 

усваја предлоге општих аката на које је овлашћен у складу са овим законом (члан 232. став 

1. тачка 2.);  

 43) предложено је да Републички фонд за здравствено осигурање обавља послове 

централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствене установе, односно приватне 



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

(члан 233.); 

 44) предложено да филијала подноси шестомесечни извештај о раду директору 

Републичког фонда (члан 235);  

 45) предложено проширење надлежности директора филијале, као и директора 

Републичког фонда за здравствено осигурање у поступку контроле спровођења закључених 

уговора између Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених 

услуга поводом пружања здравствене заштите осигураним лицима из средстава обавезног 

здравственог осигурања (чл. 236. и 247.); 

 46) прописано да Покрајински фонд подноси шестомесечни извештај о раду Управном 

одбору Републичког фонда (члан 238); 

 47) Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање даје претходну 

сагласност на  акт о организацији и систематизацији послова у Републичком фонду за 

здравствено осигурање (члан 241. став 1. тачка 8)); 

 48) на предлог министара Влада именује и разрешава председника и заменика 

председника Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигхурање и 

председника Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање (чл. 243. и 

245.); 

 49) проширена надлежност Надрорног одбора, на тај начин што је прописано да 

Надзорни одбор поред вршења надзора над финансијским пословање филијала и 

Републичког фонда, врши и надзор над финансијским пословањем Покрајинског фонда 

(члан 244); 

 50) прецизно уређен поступак именовања и разрешења органа управљања 

Републичког фонда за здравствено осигурање, односно поступак именовања и разрешења 

Управног одбора, Надзорног одбора и директора, а утврђено је и да директор подноси 

годишњи извештај о раду Управном одбору (чл. 243, 245. и 247.); 

 51) предложено да министар даје мишљење на акт који доноси Републички фонд за 

здравствено осигурање у року од 30 дана од дана достављања акта (члан 257.); 

 52) предложена дужност Републичког фонда да Министарству доставља на 

сагласност акт о организацији и систематитзацији послова у Републичком фонду за 

здравствено осигурање, као и измене и допуне тог акта у периоду примене закона којим се 

привремено ограничава запошљавање у јавном сектору (члан 272.); 

 53) предложено је да надзорник осигурања који на дан ступања на снагу овог закона 

нема положен државни стручни испит наставља да обавља те послове ако положи државни 

стручни испит у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, а у супротном 

сматра се да не испуњава услове да обавља послове надзорника осигурања, осим уколико 

на дан ступања на снагу овог закона има најмање седам година радног искуства на 

пословима надзорника осигурања (члан 274.) 

 54) предложено да осигурана лица,  за која до дана ступања на снагу овог закона, 

није извршена замена исправе о осигурању здравственом картицом, права из обавезног 

здравственог осигурања остварују на основу исправе о осигурању издате и оверене по 

прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, до замене а најкасније до 

31. децембра 2020. године (члан 276. став 2.). 

 

 III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 



 ДЕО ПРВИ - Основне одредбе (чл. 1-10.) 

 

 У чл. 1. до 10. Закона утврђено je шта се све уређује овим законом, а то је систем 

здравственог осигурања, кога чине обавезно и добровољно здравствено осигурање. Даље, 

основним одредбама  уређено је и питање начела на којима се организује и спроводи 

обавезно здравствено осигурање, ко обезбеђује и спроводи обавезно здравствено 

осигурање, а ко оргaнизује и спроводи добровољно здравствено осигурање, као и како се 

обезбеђују средства за остваривање права из обавезног и добровољног здравственог 

осигурања.  

 Законом је предложено да се обавезним здравственим осигурањем обезбеђује 

осигурање за случај болести и повреде ван рада, као и осигурање за случај повреде на раду 

и професионалне болести, с тим да су оба случаја у потпуности уређена овим законом. 

 Законом је предложено да је добровољно здравствено осигурање, као врста 

неживотног осигурања, осигурање од настанка ризика плаћања учешћа у трошковима 

здравствене заштите у случају остваривања већег садржаја, обима и стандарда здравствене 

заштите обухваћене обавезним здравственим осигурањем, односно покрића здравствене 

заштите која није обухваћена обавезним здравственим осигурањем, као и осигурање оних 

лица која нису обухваћена обавезним здравственим осигурањем. 

 Такође, основне одредбе садрже и појмовник, односно значење појединих израза 

који се користе у овом закону. 

 

 ДЕО ДРУГИ - Обавезно здравствено осигурање (чл. 11-169.) 

 

 У члану 11. Закона предложене су категорије обавезно осигураних лица-лица која 

имају сопствени основ осигурања,односно утврђено је да се својство осигураника може 

стећи само по једном основу осигурања. Новина је увођење нових основа осигурања и то: 

два основа осигурања за пољопривреднике, ради прецизнијег дефинисања (тач. 21) и 22));  

по основу обављања послова јавног бележника и јавног извршитеља (тачка 23)); два основа 

осигурања за лица која примају пензију или инвалиднину искључиво од иностраног 

носиоца осигурања, а имају пребивалиште или боравиште, односно стално настањење или 

привремени боравак у Републици, ради разликовања случаја када са државом од које 

примају пензију, односно инвалиднину не постоји закључен међународни уговор о 

социјалном осигурању, од случаја када са државом од које примају пензију или 

инвалиднину постоји закључен међународни уговор о социјалном осигурању, али постоје 

одређене правне сметње због којих не могу да остваре здравствено осигурање применом 

међународног уговора и то само ради остваривања права из здравственог осигурања на 

територији Републике (тач. 25) и 26)). 

 У члану 12. Закона ближе се појашњава основ осигурања из члана 11. став 1. тачка 

17). 

 У члану 13. Закона утврђено је да предузетнику из чл. 11. став 1. тачка 18) Закона 

престаје својство осигураника по том основу за време привремене одјаве обављања 

делатности, ако за то време не плаћа допринос, осим за време трајања привремене 

спречености за рад настале пре привремене одјаве. 

 У члану 14. Закона, предложено је да осигуранику из члана 11. став 1. тач. 21)  и 22), 

а које се односе на основе осигурања по основу бављења  пољопривредом, који је навршио 

65 година живота, престаје својство осигураника по том основу,  под условима прописаним 



тим чланом, с тим да се за те осигуранике утврђује нови основ за обавезно здравствено 

осигурање у складу са чланом 16. овог закона. 

 У члану 15. Закона утврђен је приоритетни основ за стицање својства осигураника, 

као и могућност избора основа осигурања уколико осигураник испуњава услове по више 

основа у оквиру првог и трећег приоритета. 

 У члану 16. Закона утврђен је основ за лица која не испуњавају услове за стицање 

својства осигураника из члана 11. овог закона или која не испуњавају услове да буду 

осигурани као чланови породице осигураника, с тим да се средства за уплату доприноса за 

обавезно здравствено осигурање за ова лица обезбеђују у буџету Републике Србије. Овом 

одредбом, предложена су и два нова основа осигурања за жртве тероризма (став 1. тач.14)) 

и борци којима је статус борца утврђен у складу са прописима о заштити бораца (став 1. 

тач.15)). Ова одредба је усаглашена са прописима којима се уређује заштита бораца, војних 

инвалида и цивилних инвалида рата, као и са прописима којима се уређује социјална 

заштита.  

 У члану 17. Закона, предложено је да се лица која нису обавезно осигурана, у смислу 

овог закона, могу укључити у обавезно здравствено осигурање ради обезбеђивања за себе и 

чланова своје уже породице права из обавезног здравственог осигурања. Укључивањем у 

обавезно здравствено осигурање ова лица стичу својство осигураника, с тим што из 

сопствених средстава плаћају допринос на основицу и по стопи у складу са законом којим 

се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. Новина је да се предузетник коме 

је престало својство осигураника у складу са законом, као и супружник, односно ванбрачни 

партнер запосленог који је упућен на рад у иностранство, а коме мирују права и обавезе из 

радног односа за период упућивања могу укључити у обавезно здравствено осигурање ради 

обезбеђивања права из обавезног здравственог осигурања за себе и чланове уже породице. 

 У чл. 18-21. Закона, прописано је која лица могу бити осигурана као чланови 

породице осигураника којима се обезбеђују права из обавезног здравственог осигурања. 

 У члану 22. Закона, прописане су категорије лица која нису обухваћена обавезним 

здравственим осигурањем, а којима се обезбеђују поједина права из обавезног здравственог 

осигурања само у случају настанка повреде на раду или професионалне болести. Новина је 

да су овим чланом обухваћена и лица која обављају сезонске послове у складу са прописима 

којима се уређује такав начин рада. 

 У члану 23. Закона уређена је здравствена заштита држављана, односно осигураника 

држава са којима је закључен међународни уговор о социјалном осигурању. 

 У чл. 24-48. Закона уређује се поступак подношења пријаве на осигурање, као и 

промене, односно одјаве са осигурања, као и вођење матичне евиденција, односно садржаја 

података у истој, извршено је усклађивање са прописима којима се уређује рад, прописима 

којима се уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, као и прописима 

којима се уређује заштита података о личности; 

 У члану 49. Закона предложена су права из обавезног здравственог осигурања и то: 

право на здравствену заштиту и право на новчане накнаде. 

 У члану 50. Закона утврђено је да је за остваривање права из члана 49. овог закона 

претходни стаж у обавезном здравственом осигурању услов за коришћење права из 

здравственог осигурања у пуном обиму (претходно осигурање). Наиме, осигураник мора 

имати најмање три месеца непрекидно или шест месеци са прекидима стажа здравственог 

осигурања у последњих 18 месеци, пре остваривања права из здравственог осигурања. 

Изузетак у коришћењу права из обавезног здравственог осигурања представљају лица код 



којих је наступила повреда на раду или професионална болест, а која немају претходни стаж 

осигурања од три месеца; пружање здравствене заштите у хитним случајевима, као и у 

случају остваривања права на накнду зараде за време привремене спречености за рад и то у 

висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец за који се накнада 

зараде исплаћује. У напред наведеним ситуацијама осигураним лицима се обезбеђује 

здравствена заштита без обзира на услов претходног осигурања, ради заштите ове 

категорије осигураних лица.  

 У чл. 51-70. Закона, предложен је садржај права на здравствену заштиту која се 

обезбеђује обавезним здравственим осигурањем. На тај начин Законом су прецизно уређена 

сва права обавезно осигураних лица, а  подзаконским актима ће се уређивати само 

специфичности предложене здравствене заштите која као право припада осигураном лицу. 

На предложени начин даје се основ да се права утврђена овим законом прецизније уреде 

подзаконским актима. Предложена је дефиниција повреде на раду која је усклађена са 

дефиницијом повреде на раду садржаном у прописима којима се уређује систем пензијског 

и инвалидског осигурања, с тим што је прецизирано да повреда на раду у смислу овог закона 

обухвата и повреду коју осигураник претрпи при доласку, односно повратку са посла, а 

новина је и да се повредна листа (документ код утврђивања повреде на раду), њен садржај 

и образац, начин попуњавања, односно достављања, обрада података из повредне листе, као 

и друга питања од значаја за утврђивање повреде на раду, утврђују у складу са прописима 

којима се уређује безбедност и здравље на раду (члан 51.).  

 У члану 52. Закона предложен је пакет здравствених услуга у оквиру здравствене 

заштите, а који је утврђен овим законом, називом и описом здравствених услуга 

(номенклатура) и ценовником  здравствених услуга која се обезбеђује из средстава 

обавезног здравственог осигурања, а у обиму и садржају утврђеним општим актом. Такође, 

предложено је да Влада може донети акт којим се утврђују приоритети у обезбеђивању и 

спровођењу здравствене заштите, уколико се садржина и обим права из обавезног 

здравственог осигурања, утврђен у складу са овим законом, не може остварити услед 

недовољних прихода Републичког фонда. Поред тога, предложено је да је Република гарант 

за извршење обавеза Републичког фонда у остваривању права из обавезног здравственог 

осигурања за хитну медицинску помоћ, циљане превентивне прегледе-скрининге, обавезну 

имунизацију и палијативно збрињавање, као и за здравствену заштиту која се пружа у 

стационарним здравственим установама и која је као приоритет утврђена од стране Владе. 

 У члану 53. Закона наведене су превентивне мере које се обезбеђују осигураним 

лицима у оквиру права на здравствену заштиту и у складу са наведеним предложено је 

проширење права на тај начин што право на превентивне и остале прегледе у вези са 

планирањем породице имају сва одрасла осигурана лица, а не само жене у вези са 

трудноћом како је предвиђено у важећем Закону о здравственом осигурању. 

 У члану 54. Закона утврђене су здравствене услуге које се обезбеђују осигураним 

лицима у вези са планирањем породице, у трудноћи, за време порођаја и до 12 месеци након 

порођаја. 

 У члану 55. Закона у оквиру прегледа и лечења у случају болести и повреда утврђено 

је да се оболелим, односно повређеним осигураним лицима обезбеђује, поред осталог, и 

палијативно збрињавање.  

 У чл. 56-59. Закона прецизније се дефинишу појмови из чл. 55. овог закона. 

 У члану 59. Закона утврђено је шта се сматра палијативним збрињавањем у смислу 

овог закона. 



 У чл. 60-62. Закона дефинисано је шта је хитна медицинска помоћ, неопходна 

здравствена заштита, као и ко утврђује оправданост пружене хитне медицинске помоћи и 

неопходне здравствене заштите осигураним лицима. 

 У члану 63. Закона уређују се прегледи и лечење болести уста и зуба као део права 

на здравствену заштиту. 

 У чл. 64. и 65. Закона уређена је медицинска рехабилитација. Новина је да општи акт 

којим се утврђују врсте индикација за коришћење медицинске рехабилитације, дужина 

трајања рехабилитације, начин и услови остваривања права на рехабилитацију, доноси 

министар на предлог Републичког фонда за здравствено осигурање. Такође, дат је основ да 

се овим актом утврди и могућност доплате на већи стандард, обим и садржај права на 

рехабилитацију, као и начин и услови остваривања доплате. 

 У чл. 66-70. Закона уређена је област лекова и медицинских средстава, као део права 

на здравствену заштиту, односно начин и услови, стављања/скидања лекова са Листе 

лекова, као  и измена Листе лекова. Предложено је и ново решење а то је да  акт којим се 

уређују критеријуми, начин и поступак за стављање лекова на Листу лекова, односно за 

скидање лекова са Листе лекова, доноси министар на предлог Републичког фонда. Новина 

је да се актом којим се уређује Листа лекова може утврдити и могућност доплате за лек, као 

и начин и услови остваривања доплате. Такође, предложено је и да акт којим се утврђују 

врсте медицинско-техничких помагала и индикације за њихово коришћење, стандарди 

материјала од којих се израђују, рокови трајања, односно набавка и одржавање, као и начин 

и услови остваривања права на медицинско-техничка помагала, односно акт којим се 

утврђују врсте и стандарди имплантата доноси министар на предлог Републичког фонда, а 

новина је и да се овим општим актима може утврдити могућност доплате на већи стандард 

медицинских средстава, као и начин и услови остваривања доплате. 

 У члану 71. Закона уређено је  шта обухвата право на новчане накнаде. 

 У члану 72. Закона утврђене су категорије осигураника које имају право на накнаду 

зараде за време привремене спречености за рад. Наведено право је утврђено и за јавне 

бележнике и јавне извршитеље, с обзиром да им је овим законом дат посебан основ 

осигурања.             

 У члану 73. Закона наведени су разлози привремене спречености за рад осигураника, 

односно случајеви у којима осигуранику припада право на накнаду зараде за време 

привремене спречености за рад, без обзира на исплатиоца, као и који је стручно-медицински 

орган надлежан за утврђивање дужине те привремене спречености за рад. 

 У члану 74. Закона уређује се висина накнаде зараде из средстава обавезног 

здравственог осигурања осигуранику који у моменту наступања привремене спречености за 

рад нема претходно осигурање. 

 У члану 75. Закона уређено је под којим условима се врши повезивање привремене 

спречености за рад, односно повезивање дана привремене спречености за рад у погледу 

основа, висине и исплатиоца накнаде зараде. 

 У чл. 76-77. Закона утврђује се када наступа спреченост за рад. 

 У чл. 78-79. Закона  уређује се право на накнаду зараде у случају привремене 

спречености за рад због неге оболелог, односно повређеног члана уже породице. Новина је 

да се право на накнаду зараде може продужити због неге оболелог, односно повређеног 

члана уже породице и то у случају тешког оштећења здравственог стања детета до 

навршених 18 година живота због тешког оштећења можданих структура, малигне болести 

или другог тешког погоршања здравственог стања детета, односно да потребу продужења 



цени другостепена лекарска комисија на сваких 6 (шест) месеци на предлог здравствене 

установе која обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу у којој се дете лечи. На 

тај начин омогућено је да осигураник остварује право на накнаду зараде у дужем 

временском периоду, које начелно није временски органичено, већ траје онолико колико 

траје потреба детета за лечењем, односно рехабилитацијом и то до 18 године живота детета.  

 У чл. 80-83. Закона утврђени су услови и начин за упућивање на оцену радне 

способности, односно инвалидности осигураника који је привремено спречен за рад. 

 У чл. 84-85. Закона утврђени су случајеви када осигуранику не припада право на 

накнаду зараде, а у циљу спречавања злоупотребе у коришћењу овог права.  

 У чл. 86-90. Закона уређује се основ за обрачун накнаде зараде. Новина је да основ 

за обрачун накнаде зараде која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања 

чини просечна зарада коју је осигураник остварио у претходних 12 месеци пре месеца у 

којем је наступила привремена спреченост за рад (чл. 87-89.). Наведено је предложено како 

би се спречиле могуће злоупотребе. Наиме, по важећем Закону о здравственом осигурању 

основ за обрачун накнаде зараде која се обезебеђује из средстава обавезног здравтсвеног 

осигурања је зарада коју је осигураник остварио у претходна 3 месеца, што је у пракси 

довело до злоупотреба, посебно у случају осигураница које су привремено спречене за рад 

услед болести или компликација у вези са одржћавањем трудноће, на тај начин што се за 

период од 3 месеца пре утврђивања неспособности за рад, тим осигураницама повећавала 

зарада која улази у основ за исплату зараде, те је и накнада зараде коју су примале по овом 

основу већа од њихове реалне зараде. Новина је и да зараду, у смислу овог закона, чини 

зарада за обављени рад и време проведено на раду, утврђене у складу са прописима о раду 

и то: основна зарада запосленог, део зараде за радни учинак и увећана зарада. 

 У чл. 91-93. Закона предлаже се усклађивање основа за накнаду зараде за време 

привремене спречености за рад са кретањем зарада код послодавца и то како у случају 

повећања, тако и у случај умањења зараде код послодавца, а све у циљу онемогућавања да 

запослени, односно послодавц буду оштећени.  

 У чл. 94-97. Закона уређује се висина накнаде зараде. Предложено је и ново решење, 

а то је да висина накнаде зараде у случају из члана 78. став 3. износи 100%. На тај начин 

осигураник који је привремено спречен за рад због неге члана уже породице (дете) који је 

тешко оболео и коме се та привремена спреченост за рад продужава на основу одлуке 

другостепене лекарске комисије, на предлог здравствене установе на терцијарном нивоу где 

се дете лечи, остварује право на накнаду зараде у износу од 100% од основа за обрачун 

накнаде зараде, чиме се побољшава материјални положаје те породице, која је суочена са 

тешком болешћу детета. 

 У чл. 98-99. Закона утврђени су услови за рад са скраћеним радним временом 

осигураника који прима накнаду зараде због привремене спречености за рад. 

 У члану 100. Закона уређује се висина накнаде зараде у случају када је донета одлука 

о удаљењу осигураника са рада, у вези са покренутим кривичним поступком у случају 

одређивања притвора и у другим случајевима утврђеним законом. 

 У чл. 101-102. Закона одређен је обвезник обрачуна и исплате накнаде зараде у 

зависности од дужине трајања привремене спречености за рад, као и узрока (да ли је у 

питању повреда на раду или професионална болест; добровољно давање органа, ћелија и 

ткива; нега детета млађег од три године). 

 У чл. 103-107. Закона уређује се право на накнаду трошкова превоза у вези са 

коришћењем здравствене заштите. Новина је да се та накнада обезбеђује осигураним 



лицима у случају упућивања у здравствену установу која је удаљена најмање 50 километара 

од места становања, при чему није битно да ли је у питању подручје матичне филијале или 

не. Такође је новина и да детету до навршених 18 година живота и лицу старијем од 18 

година живота које је тешко душевно и телесно ометено у развоју припада накнада 

трошкова превоза у случају када је упућен на лечење и рехабилитацију у здравствену 

установу, односно приватну праксу, ван места становања и то најмање два пута недељно. 

Досадашње решење је у овом случају подразумевало свакодневно лечење и рехабилитацију, 

а што није било повољно за осигурана лица, као што је у случају дијализе или физикалне 

терапије које се најчешће не спроводе свакодневно, већ у одређеним интервалима. 

 У члану 106. став 2. Закона предложено је ново решење да се на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања обезбеђују и трошкови превоза посмртних остатака 

осигураног лица до места становања, ако је том лицу извршена експлантација органа ради 

трансплатације у здравственој установи која није у месту становања тог осигураног лица. 

На овај начин, а с обзиром на хумани чин, додатно се материјално  не оптерећује породица 

преминулог осигураног лица, у смислу трошкова превоза његових посмртних остатака када 

је експлантација органа ради трансплатације извршена у здравственој установи ван места 

становања тог осигураног лица. 

 У чл. 108-109. Закона уређују се доспелост права на новчане накнаде и рок за исплату 

доспелих права. 

 У члану 110. Закона дефинисана је здравствена заштита која се осигураним лицима 

не обезбеђује у обавезном здравственом осигурању, односно предложене су здравствене 

услуге које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Наиме, 

предложено је да се из средстава обавезног здравственог осигурања не обезбеђује 

здравствена заштита која се у складу са другим прописима обезбеђује из средстава 

послодавца, као и да се из средстава обавезног здравственог осигурања не обезбеђују 

здравствене услуге које нису неопходне, односно које се остварују у супротности са 

начином и поступком прописаним законом. Новина се огледа у усклађености са Законом о 

спорту („Сл. гласник РС“, број 10/16), којим је прописано да се на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања обезбеђује утврђивање опште и посебне здравствене способности 

за бављење спортом деце од 6 до 14 година живота. Такође, новина се односи и на 

проширење права на здравствену заштиту осигураних лица–жена којима је извршена 

мастектомија једне или обе дојке, на тај начин што на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања могу извршити естетску реконструкцију дојке након извршене 

мастектомије, као и естетску корекцију друге дојке, чиме се доприноси побољшању 

психичког стања жене након мастектомије. 

 У чл. 111-120. Закона уређује се здравствене заштите осигураних лица  у 

иностранству:  у случају упућивања осигураног лица на рад, односно стручно усавршавање 

или школовање у државу са којом је закључен међународни уговор о социјалном 

осигурању; за време приватног боравка; за време школовања у иностранству из сопствених 

прихода, као и у случају упућивања на лечење у иностранство. Прецизније је уређено 

остваривање здравствене заштите у иностранству у случају упућивања на рад, стручно 

усавршавање или школовање, као и у случају приватног боравка или школовања о 

сопственом трошку у иностранству у смислу рока важења потврде о коришћењу 

здравствене заштите (важи за период док је упућен, односно 90 дана за време приватног 

боравка, односно за период школске године/стручног усавршавања ако то финансира 

сопственим средствима). Дато је и овлашћење министру да на предлог Републичког фонда 



за здравствено осигурање уреди услове и начин за коришћење здравствене заштите 

осигураних лица у иностранству, као и да општим актом уреди упућивање на лечење, 

односно спровођење дијагностичких поступака, односно успостављање дијагнозе у 

иностранству, односно у инострану здравствену установу (медицинске индикације, начин 

и поступак). 

 У чл. 121-124. Закона утврђено је да се права из обавезног здравственог осигурања 

обезбеђују у матичној филијали, а ван ње у складу са овим законом и општим актом којим 

се уређују начин и услови остваривања права из обавезног здравственог осигурања, који 

доноси министар на предлог Републичког фонда, што је ново овлашћење за министра. 

 У члану 125. Закона предложено је да се права из обавезног здравственог осигурања 

остварују на основу оверене исправе о осигурању, коју оверава матична филијала на основу 

доказа о уплаћеним доспелим доприносима за обавезно здравствено осигурање. Новина је 

да се право на здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

у случају када нису уплаћени доспели доприноси, односно није оверена исправа о 

осигурању, може користити, осим у случају хитне медицинске помоћи (што је досадашње 

решење) и у случају палијативног збрињавања; спровођења одређеног скрининга у складу 

са националним програмом и обавезне имунизације, према прописима којима се уређује 

заштита становништва од заразних болести. На овај начин, створен је услов да  и лица која 

се палијативно збрињавају остварују здравствену заштиту на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања и у случају када им није оверена исправа о осигурању, јер нису 

уплаћени доспели доприноси, а што се у пракси често дешава, односно послодавци као 

обвезници уплате доприноса исте не измирују редовно. Такође, на овај начин створен је 

предуслов за несметано спровођење и националних скрининг програма, као и обавезне и 

препоручене имунизације према прописима којима се уређује заштита становништва од 

заразних болести,  што је од интереса за Републику. 

 У члану 126. Закона предложено је да се исправа о осигурању може оверити 

осигураним лицима за која није редовно измириван допринос у случају када обвезник 

уплате доприноса започне са измиривањем доспелих доприноса за обавезно здравствено 

осигурање и настави континуирано да их измирује. Овера исправа се врши у складу са 

општим актом Републичког фонда за здравствено осигурање. 

 У члану 127. Закона предложено је да осигурано лице сноси трошкове пружене 

здравствене заштите у случају када није оверена исправа о осигурању, с тим да то лице  

може тражити накнаду плаћених трошкова од обвезника уплате доприноса–послодаваца. 

 У члану 128. Закона утврђено је да осигурано лице остварује право на здравствену 

заштиту на начин и по поступку у складу са овим законом и прописима донетим за 

спровођење овог закона, а у супротном те трошкове сноси из сопствених средстава. 

 У чл. 129-130. Закона уређују се Листе чекање и даје овлашћење Републичком фонду 

за здравствено осигурање да општим актом утврди врсте здравствених услуга за које се 

утврђују Листе чекања, као и критеријуме и стандардизоване мере за процену здравственог 

стања осигураних лица ради формирања листе чекања, најдуже време чекања за здравствене 

услуге, неопходне податке, методологију за формирање листе и друга питања од значаја  за 

листу, а стручно-методолошке инструкције доноси министар. 

 У члану 131. Закона уређују се здравствене услуге које се обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања, као и процентуални део плаћања здравствених услуга 

из средстава обавезног здравственог осигурања (који пада на терет Републичког фонда за 

здравствено осигурање), односно део цене здравствених услуга које ће сносити осигурано 



лице. Предложени износ који пада на терет Републичког фонда за здравствено осигурање 

усклађен је са финансијским могућностима Републичког фонда у обезбеђивању средстава 

за здравствену заштиту. Предложеним решењем покривен је у 100% износ цена оних 

здравствених услуга из средстава обавезног здравственог осигурања које представљају 

најширу потребу свих осигураних лица, односно потребу заштите жена, деце, ученика и 

студената до навршених 26 година живота, односно здравствену заштиту лица која су тешко 

телесно или душевно ометена у развоју, као и лица која су оболела од болести већег 

социјално-медицинског значаја. На тај начин, неопходна здравствена заштита се обезбеђује 

у 100% из средстава обавезног здравственог осигурања. Други предложени процентуални 

износи који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (95%, 80% и 65%) 

прилагођени су здравственим потребама осигураних лица, као и могућностима Републичког 

фонда. Новина је да се палијативно збрињавање обезбеђује 100% на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, а најмање 65% обезбеђује се за лечење болести 

осигураног лица које се неоправдано није одазвало ни на један позив за одређени скриниг 

преглед у једном циклусу позивања, а које оболи од болести која је била предмет скрининга 

до следећег циклуса позивања. Општи акт којим се уређује садржај и обим права из 

обавезног здравственог осигурања и партиципација доноси министар на предлог 

Републичког фонда, што је ново овлашћење за министра. 

 У члану 132. Закона, предложено је да Републички фонд доношењем Листе лекова 

који се обезбеђују и прописују на терет средстава здравственог осигурања утврђује и износ 

средстава који се обезбеђује из обавезног здравственог осигурања, односно који из својих 

средстава обезбеђује осигурано лице.  

 У члан 133. Закона, предложено је да министар на предлог Републичког фонда 

доноси за сваку календарску годину општи акт којим се уређује садржај и обим права на 

здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања, које је прописано овим законом, 

као и проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања, а који не може 

бити мањи од износа прописаног у члану 131. овог закона. На тај начин створена је 

могућност да се из средстава обавезног здравственог осигурања на годишњем нивоу 

обезбеђује већи износ за пружене здравствене услуге на терет Републичког фонда. Поред 

тога, предложено је и да ће министар утврдити највиши годишњи износ партиципације, или 

највиши износ по одређеној врсти здравствене услуге, до кога ће осигурано лице моћи 

плаћати из својих средстава за пружене здравствене услуге. При утврђивању наведеног 

процента плаћања на годишњем нивоу, води се рачуна да такав износ не одвраћа осигурано 

лице од коришћења здравствене заштите или да га онемогућава у успешном спровођењу 

здравствене заштите.  

 Чланом 134. Закона дата је могућност да се општим актом из члана 133. утврди 

плаћање партиципације у фиксном износу, с тим да фиксни износ не сме бити већи од 

процентуалног износа утврђеног у складу са овим законом. Овим чланом утврђена је 

могућност доплате и дат је основ да министар општим актом ближе уреди услове и начин 

остваривања доплате. У члану 135. Закона утврђена је дужност даваоца здравствених услуга 

да осигураном лицу изда прописан рачун о наплаћеној партиципацији, као и дужност 

осигураног лица да чува све рачуне о наплаћеној партиципацији у току једне календарске 

године који служе као доказ у поступку утврђивања права на престанак плаћања 

партиципације у току те календарске године. 

 Чланом 136. Закона забрањено је да давалац здравствене услуге, односно лице 

запослено код њега, односно друго лице које обавља одређене послове код даваоца 



здравствених услуга наплати здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног 

здравственог осигурања. 

 У члану 137. Закона, предложене су категорије обавезно осигураних лица за која се 

обезбеђује здравствена заштита у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања без плаћања партиципације. Предложеним решењем заштићене су социјално 

угрожене категорије становништва, као и лица са инвалидитетом, односно добровољни 

даваоци крви, даваоци органа, ћелија и ткива и друга лица утврђена наведеним чланом. 

Поред тога, предложено је да осигураници из члана 16. ст. 1. и 3. за које уплату доприноса 

врши буџет Републике, не плаћају прописани износ партиципације, с обзиром да припадају 

категорији социјално угроженог становништва, односно категорији лица која болују од 

болести од већег социјално-медицинског значаја. 

 У чл. 138-150. Закона уређују се питања која се односе на стручно-медицинске 

органе Републичког фонда за здравствено осигурање у поступку одређивања врсте, обима 

и садржаја, начина и услова у коришћењу права на здравствену заштиту осигураних лица, 

оцењивању привремене спречености за рад осигураника и у остваривању права на накнаду 

трошкова превоза, као и њихове надлежности. Стручно–медицински органи Републичког 

фонда за здравствено осигурање су: изабрани лекар, првостепена и другостепена лекарска 

комисија. Надлежности ових органа су углавном исте као и до сада. Новина је да изабрани 

лекар утврђује привремену спреченост за рад осигураника до 60 дана, уместо до 30 како је 

сада у важећем закону. Такође, Републички фонд за здравствено осигурање општим актом 

ближе уређује начин рада, именовање, разрешење, организацију, територијалну 

распоређеност и контролу оцене првостепене, односно другостепене лекарске комисије. 

Изабрани лекар и даље представља основног носиоца у поступку коришћења здравствене 

заштите. Предложено је да осигурано лице може имати по једног изабраног лекара из 

одређене гране медицине, односно да осигурано лице врши слободан избор изабраног 

лекара, најмање на период од једне  календарске године. Изабрани лекар дужан је да прими 

свако осигурано лице које га одабере, осим ако је код тог изабраног лекара евидентиран 

већи број осигураних лица од утврђеног стандарда. Осигурано лице потписује изјаву о 

избору изабраног лекара. Новина је да, осим изабраног лекара, и лекар специјалиста 

одговарајуће гране медицине који лечи осигурано лице по упуту изабраног лекара, може 

непосредно да упути осигурано лице на стационарно лечење уколико процени да је тај вид 

лечења потребан. Овом новином унапређује се поступак остваривања права на здравствену 

заштиту на тај начин што осигурано лице не мора, у случају потребе за хоспитализацијом, 

ићи по упут код изабраног лекара. 

 У чл. 151-155. Закона дата је могућност осигураном лицу да поднесе приговор у 

поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања и прописано је 

поступање стручно-медицинских органа по поднетом приговору.            

  У члану 156. предложено је да Републички фонд за здравствено осигурање, односно 

филијала, као и послодавац могу захтевати поновно оцењивање здравствене способности 

осигураника који је привремено спречен за рад, чиме се остварује контрола у остваривању 

права. 

 У чл. 157-159. Закона дата је могућност вештачења у вези са остваривањем свих 

права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, укључујући и вештачење о 

здравственом стању осигураног лица. 

 У чл. 160-163. Закона уређен је поступак остваривања права на накнаду зараде и 

накнаде трошкова превоза. 



 У члану 162. Закона предложено је да накнада зараде која је утврђена у складу са 

овим законом може бити предмет извршења и обезбеђења само за потраживања издржавања 

које је утврђено судском одлуком или судским поравнањем.                          

 У чл. 164-167. Закона уређује се заштита права осигураних лица на тај начин што о 

правима из обавезног здравственог осигурања одлучује матична филијала на основу 

достављених доказа са или без доношења решења (доношење решења утврђује се овим 

законом, односно општим актом), а у поступку остваривања права утврђених овим законом 

примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, ако законом није 

другачије одређено. Осигурано лице може против коначног акта Републичког фонда за 

здравствено осигурање покренути управни спор. 

 У чл. 168-169. Закона уређује се финансирање обавезног здравственог осигурања. 

 

ДЕО ТРЕЋИ – Добровољно здравствено осигурање (чл. 170-193.) 

 

 Новина у закону је да се прецизно уређује и овај вид здравственог осигурања, што 

до сада није било случај (важећи Закон о здравственом осигурању ову област уређује само 

у основи, а  ова област детаљније је уређена Уредбом о добровољном здравственом 

осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 108/08 и 49/09)) како у погледу врста добровољног 

здравственог осигурања, тако и у погледу услова за организовање и спровођење тог 

осигурања, као и начин финансирања истог. На овај начин једним законом уређује се 

детаљно систем здравственог осигурања у Републици у целини. 

 У члану 170. Закона предложено је да добровољно здравствено осигурање траје 

најмање 12 месеци, а изузетно краће у прописаним случајевима. 

 У члану 171. Закона предложено је да осигуравач не може спроводити добровољно 

здравствено осигурање за идентичну врсту, садржај, обим, стандард, начин и услове као 

што је то у систему обавезног здравственог осигурања, као и да се не може организовати и 

спроводити за превентивне програме имунизације и хемопрофилаксе који су обавезни 

према републичком програму. Овакво решење је логично,  с обзиром да није оправдано 

програме од интереса за Републику препустити систему који почива на добровољности. 

 У члану 172. Закона утврђена је обавеза осигуравача да закључи уговор о 

добровољном здравственом осигурању са свим лицима, односно за сва лица за која уговарач 

искаже јасну намеру да са тим осигуравачем закључи уговор, без обзира на ризик којем је 

осигураник добровољног здравственог осигурања изложен. На тај начин онемогућава се 

прозвољност у одабиру лица са којима ће осигуравач да закључи уговор. Такође, предвиђа 

се и могућност закључења уговора о добровољном здравственом осигурању и за чланове 

породице осигураника добровољног здравственог осигурања. На тај начин омогућава се 

осигуранику добровољног здравственог осигурања, као и члановима његове породице 

обезбеђивање изабране врсте, односно пакета добровољног здравственог осигурања, што је 

у интересу како тог осигураника и његове прородице, тако и осигуравача. 

 У члану 173. Закона предложена је забрана осигуравача да тражи генетске податке, 

односно резултате генетских тестова за наследне болести приликом закључења уговора о 

добровољном здравственом осигурању. 

 У чл. 174-176. Закона предложене су врсте добровољног здравственог осигурања у 

зависности од трошкова који се покривају и од чињенице да ли је осигураник добровољног 

здравственог осигурања обухваћен и обавезним здравственим осигурањем, као и ко може 

коју врсту да организује и спроводи. Сходно томе, приватно добровољно здравствено 



осигурање могу да спроводе друштва за осигурање и њиме су обухваћена лица која нису 

обавезно здравствено осигурана. У том случају уговорне стране слободно уговарају пакет, 

без обзира да ли је тај пакет или део тог пакета  обухваћен и обавезним здравственим 

осигурањем, с обзиром да осигураник добровољног здравственог осигурања није обавезно 

здравствено осигуран па у складу с тим не може ни остваривати права из обавезног 

здравственог осигурања. Друге две врсте добровољног здравственог осигурања везују се за 

обавезно здравствено осигурање, односно осигураници добровољног здравственог 

осигурања у том случају морају бити и обавезно здравствено осигурани, без обзира на основ 

тог обавезног здравственог осигурања. Са престанком својства обавезног здравствено 

осигураног лица престаје и важење уговора о добровољном здравственом осигурању, без 

обзира на његов уговорени рок.Овакво решење проистиче из чињенице да допунско и 

додатно добровољно здравствено осигурање представљају неку врсту надградње обавезног 

здравственог осигурања и да њих може, осим друштва за осигурање, да спроводи и 

организује и Републички фонд за здравствено осигурање. Допунским добровољним 

здравственим осигурањем покривају се трошкови здравствене заштите који представљају 

допуну права из обавезног здравственог осигурања у погледу садржаја, обима и стандарда, 

а додатним добровољним здравственим осигурањем покривају се трошкови здравствене 

заштите која није обухваћена обавезним здравственим осигурањем. 

 У чл. 177-178. Закона предлаже се давање претходног мишљења министарства 

надлежног за послове здравља о испуњености услова  за организовање и спровођење 

добровољног здравственог осигурања, као и који докази, односно документација се подносе 

уз захтев. 

 У чл. 179-180. Закона предложено је да се уговор о добровољном здравственом 

осигурању закључује на основу претходне понуде, а уређено је и шта садржи понуда, у 

погледу битних података о уговорним странама, чиме је постигнута усклађеност  са 

прописима којима се уређује заштита података о личности. Такође, предложено је и да су 

општи и посебни услови саставни део уговора о добровољном здравственом осигурању, као 

и шта садрже ти услови. 

 У члану 181. Закона уређено је питање издавања полисе од стране осигуравача, 

односно листа покрића, као и шта та полиса/лист покрића садржи. 

 У члану 182. Закона предложена је дужност осигуравача да сваком осигуранику 

добровољног здравственог осигурања изда исправу о добровољном здравственом 

осигурању на основу које се остварују права из тог осигурања, рок у коме је дужан да је 

изда,  као и које податке садржи та исправа. 

 У члану 183. Закона уређена је обавеза осигуравача да трошкове пружене 

здравствене услуге на основу закљученог уговора о добровољном здравственом осигурању 

исплати даваоцу здравствене услуге, а изузетно осигуранику добровољног здравственог 

осигурања, ако је тако уговорено.  

 У члану 184. Закона предложена је дужност осигуравача да закључи уговор са 

даваоцем здравствене услуге ради пружања здравствене услуге осигураницима 

добровољног здравственог осигурања, а изутено није у обавези да закључи тај уговор 

уколико је уговором о добровољном здравственом осигурању уговорено да ће трошкове 

пружене здравствене услуге по том уговору уплатити на рачун тог осигураника. Такође, 

обавеза закључења уговора са даваоцем здравствених услуга не постоји ни у случају 

боравка осигураника добровољног здравственог осигурања у иностранству. Давалац 



здравствене услуге из Плана мреже која закључи са осигуравачем наведени уговор дужан  

је  да копију истог да достави министарству. 

 У члану 185. Закона предложено је да осигуравач не може раскинути уговор о 

добровољном здравственом осигурању пре истека уговореног рока, осим у прописаним 

случајевима (неплаћање уговорене премије, престанак својства осигураног лица у систему 

обавезног здравственог осигурања у случају допунског или додатног добровољног 

здравственог осигурања и у осталим случајевима предиђеним законом). 

 У члану 186. Закона предложен је рок од када теку обавезе осигуравача, као и 

дужност осигуравача да осигураницима добровољног здравственог осигурања обезбеди 

права из закљученог уговора, у складу са тим уговором, односно полисом осигурања. 

 У члану 187. Закона предложена је и дужност осигуравача да осигуранику 

добровољног здравственог осигурања даје благовремено све информације и потребну 

документацију и то без плаћања накнаде, а која се односи на спровођење добровољног 

здравственог осигурања. 

 У чл. 188-189. Закона уређене су обавезе уговарача, што је пре свега уплата 

уговорене премије, као и последице неуплаћивања исте. 

 У члану 190. Закона предложено је да давалац здравствене услуге са којим је 

Републички фонд за здравствено осигурање закључио уговор о пружању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања може са осигуравачем закључити уговор само 

за оне капацитете који нису обухваћени уговором са Републичким фондом за здравствено 

осигурање и за потребе добровољног здравственог осигурања пружа услуге искључиво на 

начин који не угрожава пружање здравствених услуга на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања. Такође, дужан је да здравствене услуге обухваћене уговором о 

добровољном здравственом осигурању осигуранику добровољног здравственог осигурања 

пружа без наплате тих трошкова од тог осигураника. 

 У члану 191. Закона предложена је заштита права осигураника добвровољног 

здравственог осигурања, ако је незадовољан пруженом здравственом услугом од стране 

даваоца здравствене услуге, у складу са законом. 

 У чл. 192-193. Закона уређује се питање финансирања добровољног здравственог 

осигурања-из уплате премија, као и обавеза вођења посебних рачуна друштва за осигурање 

по врстама добровољног здравственог осигурања. Предлаже се и обавеза Републичког 

фонда за здравствено осигурање да води посебан рачун за добровољно здравствено 

осигурање (по врстама) од рачуна који се односи на обавезно здравствено осигурање. 

 

ДЕО ЧЕТВРТИ – Уговарање здравствене заштите, контрола спровођења закључених 

уговора и накнада штете у обавезном здравственом осигурању (чл. 194-227.) 

 

 У уводним одредбама овог дела Закона (чл. 194-196.) уређује се: доношење плана 

здравствене заштите за сваку календарску годину; номенклатуре које доноси министар и 

цене, односно трошкови здравствених услуга које се обезбеђују у обавезном здравственом 

осигурању.  

 У члану 194. Закона предложено је да Влада на предлог министра здравља доноси 

План здравствене заштите за сваку календарску годину који мора бити усклађен са 

Финансијским планом Републичког фонда за здравствено осигурање. Наведени предлог 

Плана здравствене заштите министар доноси у сарадњи са заводом за јавно здравље 

основаним за територију Републике и Републичким фондом за здравствено осигурање. 



 У члану 195. Закона утврђено је да министар доноси номенклатуру здравствених 

услуга за све нивое здравствене заштите. 

 У члану 196. Закона предложено је да Републички фонд за здравствено осигурање 

општим актом утврђује цене здравствених услуга, цене дијагностички сродних група 

здравствених услуга, болнички дан, посете осигураног лица здравственом раднику, односно 

здравственом сараднику, плаћање по опредељеном осигураном лицу, као и друге трошкове 

здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, на 

основу параметара прописаних овим законом и на тај акт министар даје сагласност у року 

од 30 дана од дана достављања. На овај начин  формирају се цене, односно други трошкови 

здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.  

 У чл. 197-205. Закона  предложена су решења која се односе на закључивање уговора 

између Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга 

(здравствене установе, односно приватне праксе, као и друга правна лица) поводом 

остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања. Новина је да Републички фонд за здравствено осигурање поводом остваривања 

права осигураних лица на здравствену заштиту, може закључити уговор и са организацијом 

социјалног осигурања војних осигураника, чиме се стварају предуслови да слободне 

капацитете у оба система користе осигурана лица у оба система, као и да плаћање пружене 

здравствене заштите врше два фонда, без учешћа Министарства одбране и на тај начин 

директно прате средства поводом пружене здравствене заштите. Такође, новина је и да 

Републички фонд за здравствено осигурање, поводом остваривања права осигураних лица 

на здравствену заштиту може закључити уговор и са правним лицем, односно 

предузетником, у складу са прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство. На 

тај начин омогућава се и јавно-приватно партнерство у систему обавезног здравственог 

осигурања. На предлог Републичког фонда за здравствено осигурање, министар надлежан за 

послове здравља доноси општи акт којим се уређују услови за закључивање уговора са 

даваоцима здравствених услуга, критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за њихов рад, 

односно начин плаћања здравствених услуга, као и других трошкова у складу са овим законом, 

поступак коначног обрачуна са даваоцима здравствених услуга на основу уговора поводом 

остваривања права осигураних лица на здравствеу заштиту по завршеној календарској години, 

као и друга питања од значаја за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга.  

Предлог овог општег акта Републички фонд сачињава по претходно прибављеном мишљењу 

удружења здравствених установа, као и комора здравствених радника, основаних у складу са 

законом којим се уређује здравствена заштита. Предност у закључивању уговора са 

Републичким фондом за здравствено осигурање имају оне здравствене установе којима је 

издат сертификат о акредитацији. Давалац здравствених услуга са којима је матична 

филијала, односно Републички фонд за здравствено осигурање закључио уговор поводом 

остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту, мора осигураним лицима 

обезбедити потребне лекове и  медицинска средства, који су као право обухваћени 

обавезним здравственим осигурањем. На предложени начин постиже се већа сигурност 

обавезно осигураних лица у обезбеђивању законом гарантованих права из обавезног 

здравственог осигурања. Такође, чланом 203. Закона, предложено је да се уговором могу 

утврдити следећи начини плаћања: плаћање по опредељеном осигураном лицу, плаћање по 

случају, односно епизоди болести или повреде, плаћање по ценама појединачних 

здравствених услуга, откупом плана рада давалаца здравствених услуга, као и плаћање по 

дијагностички сродним групама, а уговором се може утврдити и комбинација наведених 



начина плаћања. На овај начин предвиђени су сви начини плаћања, уз могућност 

комбинације начина плаћања, чиме су створени предуслови и за практично увођење система 

дијагностички сродних група, јер се тај систем уводи по фазама и није могуће плаћање само 

по том систему. 

 У чл. 206-212. Закона уређује се контрола у организовању и спровођењу извршавања 

закључених уговора између Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца 

здравствених услуга. Новина у овој области је увођење двостепености, као и могућност 

вођења управног спора, што до сада није био случај. Такође, извршено је усклађивање са 

прописима којима се уређује инспекцијски надзор, и законом је уређено ко може да обавља 

послове надзорника осигурања (услов је положен државни стручни испит). На овај начин 

омогућава се боља заштита како Републичког фонда за здравствено осигурање, тако и 

давалаца здравствених услуга. Министар надлежан за послове здравља на предлог 

Републичког фонда за здравствено осигурање доноси општи акт којим уређује начин 

обављања контроле и друга питања од значаја за вршење контроле. 

 У чл. 213-217. Закона предвиђена је могућност решавања спора путем арбитраже; 

прецизно се уређују рокови у којима се може захтевати решење спора путем арбитраже, а 

предлаже се да уговорне стране могу образовати „ad hoc“ или поверити решавање спора 

сталној арбитражи при Привредној комори Србије. На овај начин избегавају се недоумице 

у погледу рокова, а могућношћу одабира сталне арбитраже стварају се услови  и за бржим 

спровођењем арбитраже. Наиме, образовање „ad hoc“ арбитраже изискује додатно време. 

 У чл. 218-227. Закона уређује се поступак накнаде штете у спровођењу обавезног 

здрвственог осигурања. Новина је да се омогућава Републичком фонду за здравствено 

осигурање повраћај плаћеног износа од осигураног лица у случају пружене хитне 

медицинске помоћи за време боравка осигураног лица у држави са којом је закључен 

међународни уговор о социјалном осигурању, ако је боравило у тој држави без претходно 

издате потврде за коришћење здравствене заштите. У досадашњој примени међународних 

уговора о социјалном осигурању уочени су проблеми у погледу плаћања трошкова 

остварене хитне медицинске помоћи осигураним лицима која су боравила у страној држави 

без претходно издате потврде о коришћењу здравствене заштите. Сходно томе, органи за 

везу су у више наврата указали на незадовољство друге стране због одбијања наше стране 

(Републички фонд за здравствено осигурање) да плати трошкове у том случају, а због тога 

што осигурано лице није испоштовало прописани поступак. Новим решењем превазилазе 

се проблеми у несметаној примени међународних уговора о социјалном осигурању с једне 

стране, а с друге стварају предуслови да Републички фонд за здравствено осигурање може 

тражити повраћај плаћених средстава у случају када осигурано лице није испоштовало 

прописани поступак за остваривање здравствене заштите за време боравка у држави са 

којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању. Овакво решење је и у 

складу са чињницом да осигурана лица и у Републици морају испоштовати прописани 

начин и поступак за остваривање права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања, јер у супротном трошкове тако остварене здравствене заштите сносе из 

сопствених средстава.  

 

ДЕО ПЕТИ – Организација здравственог осигурања (чл. 228-257.) 

 

 У овој области, односно у области саме организације, надлежности, као и надзора 

над радом организације здравственог осигурања углавном су задржана постојећа решења, 



уз извесна терминолошка усклађивања, као и проширења надлежности директора филијале, 

као и директора Републичког фонда за здравствено осигурање, у складу са изменама у 

поступку контроле.  

 Новина је да Републички фонд, осим доношења општих аката, даје и предлоге 

општих аката које доноси министар. 

 Такође, предложено је да Републички фонд за здравствено осигурање обавља 

послове централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствене установе, односно 

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

заштиту (члан 233.). 

 Предложено је да на предлог министра Влада именује и разрешава преседника и 

заменика председника Управног одбора и председника Надзорног одбора (чл. 243. и 245.).  

 У члану 247. Закона прецизно су уређена питања која се односе на овлашћења 

директора Републичког фонда за здравствено осигурање и питање именовања и разрешења 

директора Републичког фонда за здравствено осигурање.  

 У чл. 256-257. Закона прописано је да надзор над радом Републичког фонда за 

здравствено осигурање врши Министарство здравља; дефинисана су овлашћења 

Министарства здравља у вршењу надзора. Такође, предложено је да министар даје 

мишљења о уставности и законитости прописа које је донео Републички фонд за 

здравствено осигурање у року од 30 дана од дана достављања прописа. Наведено решење је 

преузето из Закона о државној управи. Предвиђено је да је у поступку давања наведеног 

мишљења Министарство здравља дужно да Републичком фонду достави образложени 

предлог како да пропис усагласи са Уставом и законом и прописана је обавеза 

Министарства здравља да, уколико Републички фонд за здравствено осигурање не поступи 

по предлогу, предложи Влади предузимање мера на које је овлашћена. 

   

ДЕО ШЕСТИ – Казнене одредбе (чл. 258-265.) 

 

 У овом делу Закона предложена је прекршајна одговорност: давалаца здравствених 

услуга, Републичког фонда за здравствено осигурање, као имаоца јавних овлашћења, 

послодавца, као и послодавца–предузетника, здравственог радника, осигураника, као и 

осигуравача за непоштовање одредаба овог закона. 

 

 

ДЕО СЕДМИ  - Прелазне и завршне одредбе (чл. 266-277.) 

 

 У овом делу уређена су питања која се односе на поступке за остваривање права који 

су у току, започету замену здравствених књижица и посебних исправа за коришћење 

здравствене заштите здравственом картицом, доношење подзаконских аката, усаглашавање 

организације и рада Републичког фонда за здравствено осигурање са овим законом, као и  

усаглашавање пословних аката осигуравача са овим законом. 

 У члану 266. Закона предлаже се да осигурана лица која на дан ступања на снагу овог 

закона користе права из обавезног здравственог осигурања настављају да користе та права 

по одредбама закона који је важио до дана ступања на снагу овог закона. Такође, предлаже 

се и да ће се поступци за остваривање права из обавезног здравственог осигурања започети 

до дана ступања на снагу овог закона спровести по одредбама закона по коме су и започети. 



 У члану 267. Закона предложено је да право на естетску реконструкцију дојке након 

извршене мастектомије једне или обе дојке и естетску корекцију дојке након извршене 

мастектомије друге дојке из члана 110. став 1. тачка 7) овог закона може остварити 

осигурано лице коме је мастектомија извршена од дана ступања на снагу овог закона.  

 У члану 268. Закона уређују се услови за оверу исправе о осигурању, у случају 

започињања уплате доспелих доприноса за обавезно здравствено осигурање, како би се 

онемогућило, у случају истог обвезника уплате доприноса, започињање уплате по два 

закона о здравственом осигурању (важећем и овим законом). 

 У члану 269. Закона предложено је прелазно решење у погледу утврђивања цене 

обраде крви и компонената крви до доношења прописа којима се уређује методологија за 

обрачун трошкова обраде крви и компонената крви. 

 Чланом 270. Закона предлаже се рок за доношење прописа за спровођење овог 

закона. 

 У члану 271. Закона прописана је обавеза Републичког фонда за здравствено 

осигурање да у прописаном року усклади организацију и рад са овим законом. 

 У члану 272. Закона предложена је дужност Републичког фонда за здравствено 

осигурање да доставља Министарству здравља на сагласност акт о организацији и 

систематизацији послова у Републичком фонду за здравствено осигурање у периоду 

примене закона којим се ограничава запошљавање, односно утврђује максималана број 

запослених у јавноим сектору, а у циљу припремања Одлуке о максималном броју 

запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање. 

 У члану 273. Закона прописана је обавеза осигуравача да у року од 12 месеци од дана 

ступања на снагу овог закона ускладе своја пословна акта са одредбама овог закона. 

 У члану 274. Закона прописано је да надзорник осигурања који на дан ступања на 

снагу овог закона нема положен дртжавни стручни испит наставља да обавља полсове 

надзорника осигурања ако положи тај испит у року од годину дана од дана стуапања на 

снагу овог закона, у супротном сматра се да не испуњава услов за обављање послова 

надзорника осигурања, осим ако на дан ступања на снагу овог закона има најмање седам 

година радног искуства на пословима надзорника осигурања. 

 У члану 275. Закона прописано је да надзор над спровођењем овог закона врши 

министарство, осим у делу који се односи на оцењивање законитости обављања делатности 

добровољног здравственог осигурања, који врши Народна банка Србије, у складу са 

одредбама прописа којима се уређује осигурање. 

 У члану 276. Закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона престаје да 

важи постојећи Закон о здравственом осигурању из разлога правне сигурности, Уредба о 

добровољном здравственом осигурању јер је материја добровољног здравственог 

осигурања уређена овим законом, члан 33. став 1. тачка 13) Закона о здравственој 

документацији и евиденцијама у области здравства како би се у једном закону уредила 

питања која се односе на исправу о осигурању (садржај, изглед, овера), члан 38. ст. 2. и 3. 

Закона о правима пацијената и Правилник о начину и поступку заштите права осигураних 

лица Републичког фонда за здравствено осигурање, јер је у систему здравственог осигурања 

предвиђен престанак постојања заштитника права осигураних лица, с обзиром да се у 

периоду примене овог института исти показао као нерационалан и неефикасанм Такође, 

овим чланом утврђено је да осигурана лица за која до дана ступања на снагу овог закона 

није извршена замена исправе о осигурању здравственом картицом, права из обавезног 

здравственог осигурања користе до замене на основу исправе о осигурању издате и оверене 



по прописма који су важили до дана ступања на снагу овог закона, а најкасније до 31. 

децембра 2020. године. 

 У члану 277. Закона предвиђено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, с обзиром да је Уставом 

предвиђено да општа акта ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и да 

иста само изузетно могу ступити на снагу раније уколико постоје за то нарочито оправдани 

разлози утврђени приликом њиховог доношења, а што није случај са овим законом. 

 

 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

 Осим средстава која се и сада обезбеђују за спровођење здравственог осигурања, за 

спровођење овог закона, потребно је обезбедити додатна финансијска средства, с обзиром 

да се овим законом предлажу и нова решења. За сва предложена нова решења није потребно 

обезбедити додатна финасијска средства, јер не производе финансијске ефекте, а за 

поједина нова решења која производе финансијске ефекте није могуће проценити 

финансијска средства потребна за њихово спровођење, јер не постоје утврђени параметри 

на основу којих би се вршила та процена. 

 Овим законом предложени су нови основи осигурања у члану 11, у циљу прецизнијег 

препознавања постојећих основа осигурања и специфичности нових професија (јавни 

бележници, јавни извршитељи, два основа за лица која обављају пољопривредну делатност 

ради прецизнијег дефинисања,  два основа осигурања за лица која примају пензију или 

инвалиднину искључиво од иностраног носиоца осигурања, а имају пребивалиште или 

боравиште, односно стално настањење или привремени боравак у Републици, ради 

разликовања случаја када са државом од које примају пензију, односно инвалиднину не 

постоји закључен међународни уговор о социјалном осигурању, од случаја када са државом 

од које примају пензију или инвалиднину постоји закључен међународни уговор о 

социјалном осигурању, али постоје одређене правне сметње због којих не могу да остваре 

здравствено осигурање применом међународног уговора и то само ради остваривања права 

из здравственог осигурања на територији Републике). У свим тим случјевима уплата 

доприноса није на терет буџета, тако да није потребно обезбедити додатна финансијска 

средства у буџету за примену Закона у овом делу. 

 У члану 16. став 1. тач. 14) и 15) предложена  су два нова основа осигурања-жртве 

тероризма и борци којима је статус борца утврђен у складу са прописима о заштити бораца. 

Ови основи су предложени у циљу усклађивања области здравственог осигурања са 

стратешким документима из области борбе против тероризма, односно  на иницијативу 

многобројних удружења, као и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања. Имајући у виду да је овим законом проширена категорија лица који могу бити 

осигурани по члану 16. овог закона, претпоставка је да треба обезбедити новчана срседства 

у већем износу од износа који је обезбеђен у буџету за 2017. годину, али није могуће 

прецизирати колико износи то увећање, с обзиром да не постоје параметри на основу којих 

би се то детаљно планирало. 



 Предложена могућност да се предузетник коме је престало својство осигураника у 

складу са законом, као и супружник, односно ванбрачни партнер запосленог који је упућен 

на рад у иностранство, а коме мирују права и обавезе из радног односа за период упућивања, 

укључе у обавезно здравствено осигурање ради обезбеђивања права из обавезног 

здравственог осигурања за себе и чланове уже породице (члан 17.) не изискују додатна 

финансијска средства ни у буџету, а ни у финансијском плану Републичког фонда, јер  лице 

које поднесе захтев за укључивање у обавезно здравствено осигурање уплаћује утврђени 

допринос из сопствених средстава. 

 У делу овог закона којим су предложена решења у поступку подношења пријаве на 

осигурање, као и промене, односно одјаве са осигурања, као и вођење матичне евиденција, 

односно садржаја података у истој, извршено је само усклађивање са прописима којима се 

уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, као и прописима којима се 

уређује заштита података о личности (чл. 24-48.), а како ова материја не би била различито 

уређена у појединим законима. 

 Овим законом је на прецизнији начин уређено право на здравствену заштиту 

осигураних лица која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, 

односно извршено је усклађивање са прописима којима се уређују лекови и медицинска 

средства, прописа којима се уређује заштита становништва од заразних болести, прописа 

којима се уређује спорт, чиме је створена правна сигурност осигураних лица у погледу 

остваривања ових права, а предложено је и проширење обима права из обавезног 

здравственог осигурања (проширен је обим права за одрасла осигуран алица у погледу 

превентивних и осталих прегледа у вези са планирањем породице-члан 53. став 1 тач. 2); 

проширен обим права осигураница којима је извршена мастектомија једне или обе дојке, на 

тај начин што им се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује 

реконструкција или корекција обе дојке - члан 110. став 1. тачка 7); увођење могућности 

продужења права на накнаду зараде због неге члана уже породице и то у случају тешког 

оштећења здравственог стања детета до навршених 18 година живота због тешког оштећења 

можданих структура, малигне болести или другог тешког погоршања здравственог стања 

детета ради даљег лечења детета и рехабилитације ако је потребна - члан 78 став 3. и у том 

случају предложена је  висина накнаде зараде у износу од 100% од основа за накнаду зараде 

у случају из члана 78. став 3. и то од првог дана привремене спречености за рад - члан 95. 

став 2; предложено право на накнаду трошкова превоза посмртних остатака осигураног 

лица до местастановања, ако је том лицу извршена експлантација органа ради 

трансплатације у здравственој установи која није у месту становања тог осигураног лица-

члан 106. став 2; извршено усклађивање са новим решењима у Закону о спорту на тај начин 

да се прегледи деце узраста од 6 до 14 година живота, ради утврђивања опште и посебне 

здравствене способности за бављењем спортом обезбеђују на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања - члан 110. став 1. тач. 2) и 16).   

 Имајући у виду наведена проширења, као и анализу финансијских ефеката које је 

Министарству здравља доставио Републички фонд за здравствено осигурање, за примену 

овог закона потребно је обезбедити следећа средства: 

 -у буџету Републике Србије за примену члана 95. став 5. овог закона на програмској 

активности 0002 – накнада зараде у случају привремене спречености за рад због болести 

или компликација у вези са одржавањем трудноће потребно је обезбедити средства у већем 

износу од износа који је обезбеђен у буџету за 2017. годину, односно у износу већем за око 

646.000.000,00 динара;  



 -у вези примене члана 52. овог закона, а који се односи на лечење лица оболелих од 

ретких болести, у буџету Републике Србије се обезбеђују средства, на разделу министарства 

здравља, у складу са сагледаним потребама за лековима потребних за лечење лица оболелих 

од ретких болести од стране надлежне комисије Републичког фонда за здравствено 

осигурање, а што се врши на годишњем нивоу и у складу с тим Влада Републике Србије 

доноси закључак којим се утврђују приоритети у лечењу лица оболелих од ретких болести 

на годишњем нивоу. Сходно томе, потребан износ за ове намене мења се у односу на 

утврђене приоритете на годишњем нивоу;  

 -предложена проширења обима права из обавезног здравственог осигурања у односу 

на постојећу висину расхода за финансирање права из обавезног здравственог осигурањау 

финансијском плану Републичког фонда утицаће на повећање потребних средстава за 

остваривање права на годишњем ниво и то за: 

-одредбе члана 50. које захтевају додатна средства у износу око 90.000.000,00 

динара; 

-одредбе члана 74. које захтевају додатна средства у износу око 

780.000.000,00 динара; 

-одредбе чл. 78. и 79. , а у вези са чл. 94-97. које захтевају додатна средства у 

износу око 360.818.000,00 динара; 

-одредбе чл. 103-107. које захтевају додатна средства у износу око 

165.000.000,00 динара; 

-одредбе члана 110. које захтевају додатна средства у износу око 

64.000.000,00 динара. 

 Сходно томе, Републички фонд је извршио процену финасијских ефеката, који утичу 

на повећање потребних средстава за остваривање права и проценио да је, у оквиру средстава 

обавезног здравственог осигурања, потребно повећање средстава за остваривање права у 

износу од 1.459.818.000,00 динара на годишњем нивоу. 

 Такође, Републички фонд у овом моменту не може проценити додатна средства за 

примену: 

 -одредбе члана 53. став 1 тач. 2) у делу који се односи на прошширење права 

одраслих осигураних лица у погледу превентивних и других прегледа у вези са планирањем 

породице,  с обзиром да, према важећем Закону о здравственом осигурању, право на 

превентивене прегледе, између осталих, је омогућено само женама у вези са трудноћом. 

Сходно предложеном решењу, у овом тренутку није могуће сагледати број осигураних лица 

која ће користити ово право, па имајући у виду наведено нема ни параметара на основу 

којих би се порценили финансијски ефекти; 

 -одредбе члана 131. став 1. тачка 1) алинеја 7. (палијативно збрињавање) због 

недостатка параметара за анализу. Наведена одредба подразумева организационе промене 

у здравственим установама из Плана мреже на свим нивоима здравствене заштите, а самим 

тим и могућу потребу за већим бројем ангажовања нових запослених и веће трошкове 

болничког лечења, а непознат је број лица која би на годишњем нивоу била палијативно 

збринута; 

 -одредбе члана 106. став 2. због недостатка параметара за анализу. Није могуће 

проценити трошкове превоза посмртних остатака из разлога што у овом тренутку није 

могуће проценити број осигураних лица која ће бити донори органа, као ни удаљеност од 

места експлантације до места становања осигураног лица. 



 Овим законом предложено је да Републички фонд за здравствено осигурање може 

уговорити остваривање права на здравствену заштиту, поред постојећих решења и са 

организацијом социјалног осигурања војних осигураника, као и са правним лицем, односно 

предузетником у складу са прописима којима се уређује јавно-приватно партнерство (члан 

198.). Могућност закључења уговора са организацијом социјалног осигурања војних 

осигураника не изискује додатна финансијска средства, већ се таквим уговором омогућава 

остваривање здравствене заштите која је и иначе утврђена овим законом и за коју се 

обезбеђују средства у финансијском плану Републичког фонда. У погледу процене 

финансијских ефеката за спровођење дела наведене одредбе којом се ствара правни основ 

за увођење јавно-приватног партнерства у систему обавезном здравственог осигурања у 

овом моменту није могуће извршити јер нема показатеља на основу којих би се могла 

извршити та процена, с обзиром да није  познато колико, у ком периоду и за које облике ће 

бити заинтересованих првних лица, односно предузетника за овај вид уговарања. 

 Добровољно здравствено осигурање се уређује детаљно овим законом (чл. 174-193.) 

и за спровођење одредаба којима се уређује добровољно здравствено осигурање нису 

потребна додатна финансијска средства, с обзиром да се  уговарање овог осигурања, без 

обзира на врсту, заснива на принципу добровољности од стране уговарача, односно 

осигураника добровољног здравственог осигурања, односно не постоји обавеза да неко 

лице буде обухваћеном добровољним здравственим осигурањем и у питању су тржишни 

уговори које појединци закључују са друштвом за осигурање сходно својој вољи, а у 

зависности од понуђених услова. Овај вид здравственог осигурања не финансира се из 

буџета, нити у оквиру обавезног здравственог осигурања, већ га финансирају послодавци 

или физичка лица из сопствених средстава, уколико су за тај вид осигурања заинтересована. 

 Овим законом уређује се и питање арбитраже, као начина решавања спорова између 

Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга, а по 

закљученим уговорима  на тај начин што су овим законом, у односу на постојеће решење, 

утврђени прецизни рокови за подношење захтева за закључивање споразума о арбитражи и 

предложено је решавање спора путем сталне арбитраже или „ad hoc“ арбитраже (уређује се 

уговором или споразумом о арбитражи) (чл. 213-217.), што не изискује додатна финансијска 

средства, јер само решавање спорова путем арбитраже је предвиђено и важећим законом. 

 Овим законом предложен је, као услов за обављање послова надзорника осигурања, 

положен државни стручни испит (члан 207. став 2), а прелазним и завршним одредбама 

дата је могућност да они надзорници осигурања који на тим пословима имају више од 

седам година радног искуства неће морати да полажу тај испит (члан 274. став 2). Сходно 

томе, према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање, 30 надзорника 

осигурања нема положен државни стручни испит нити више од седам година радног 

искуства у тим пословима, па имајући у виду садашњу цену полагања тог испита (7.500,00 

динара), додатни трошак Републичког фонда за здравствено осигурање, применом 

предложеног решења, износи 225.000,00 динара и та средства треба да буду обезбеђена у 

финансијском плану Републичког фонда за здравствено осигурање у року од годину дана 

од дана ступања на снагу овог закона. 


