
 

 

 VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

 1. Одређење проблема који закон треба да реши 

 

 Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - УС, 

119/12), ближе се уређују права и услови за остваривање права из обавезног 

здравственог осигурања, унапређење организације и рада Републичког фонда за 

здравствено осигурање, продужетак рока за замену исправе о осигурању 

здравственом картицом, омогућавање остваривање права у случају да 

послодавац није уплатио доприносе за обавезно здравствено осигурање, под 

условима прописаним овим законом, као и друга питања од значаја за систем 

здравственог осигурања.  

 

 2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 

 Доношењем овог закона постижу се следећи циљеви: 

  

 1) Усклађивање Закона о здравственом осигурању са другим 

законима који су донети у периоду од доношења сада важећег Закона о 

здравственом осигурању, а пре свега са прописима којима се уређује пензијско и 

инвалидско осигурање, социјална заштита, заштита бораца, војних инвалида и 

цивилних инвалида рата, као и прописима којима се уређује делатност 

Централног регистра обавезног социјалног осигурања;  

   

 2) Усклађивање одредаба Закона о здравственом осигурању са 

Одлуком Уставног суда Србије број: IУз-314/2011 од 18. октобра 2012. године  

објављеном у „Службеном гласнику РС” број 110/12; 

 

 3) Унапређивање остваривања одређених права из обавезног 

здравственог осигурања, односно проширивање одређених права (нпр. право 

осигураних лица-жена код којих је извршена мастектомија једне или обе дојке, 

осигураника и чланова уже породице осигураника који се упућују на рад у 

иностранство); 

 

 4) Унапређивање права из обавезног здравственог осигурања 

добровољних давалаца ткива и органа стварањем предуслова за остваривање 

здравствене заштите у целости на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања, без плаћања партиципације; 

 

 5) Стварање неопходних предуслова за унапређење промоције и 

заштите права из обавезног здравственог осигурања, информисање опште и 

стручне јавности о правима из обавезног здравственог осигурања, као и начину 

и поступку остваривања тих права; 

 

 6) Стварање предуслова да Републички фонд за здравствено 

осигурање унапреди поступак спровођења централизованих јавних набавки за 

потребе здравствених установа из Плана мреже, а ради несметаног обављања  

здравствене заштите, односно остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања. 
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 3. Друга  могућност за решавање проблема 

 

 Имајући у виду чињеницу да је Закон о здравственом осигурању 

основни закон који регулише права из обавезног здравственог осигурања, као и 

друга питања од значаја за систем здравственог осигурања предлаже се 

доношење измена и допуна овог закона, с обзиром да на другачији начин, а 

имајући у виду карактер предложених одредби, ова материја се не може уредити 

другим правним актима осим Законом.   

 

 4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

 

 Уређивање права из обавезног здравственог осигурања, 

организација обавезног здравственог осигурања, предмет је законске регулативе 

и регулисана је постојећим законским прописима, те се с тога ова област може  

уредити искључиво на овај начин. 

 

 5. На кога ће и како ће утицати предложена решења 

 

 Решења предложена у Закону о изменама и допунама Закона о 

здравственом осигурању утицаће на: 

 

 - Осигурана лица пољопривреднике - лица старија од 18 година 

која се баве пољопривредном делатношћу, као и носиоце домаћинства, чланове 

пољопривредног домаћинства, носиоце породичног пољопривредног 

газдинства, чланове породичног пољопривредног газдинства и чланове 

мешовитог домаћинства, а који нису на школовању, односно нису осигураници 

запослени, осигураници самосталних делатности, осигураници из члана 17. став 

1. тачка 17) Закона, као и корисници пензије. Такође, одредбе овог закона 

односе се и на осигуранике пољопривреднике, код којих ће престати својство 

осигураника по овом основу у случају да надлежни орган утврди потпуни 

губитак радне способности, без обзира на године живота; 

 - Утиче и на друге категорије осигураних лица, а пре свега на лица 

која имају статус расељених лица на тај начин што ће права из обавезног 

здравственог осигурања стицати на основу уплате доприноса за обавезно 

здравствено осигурање из буџета Републике Србије, а на начин како је то 

предвиђено и за избегла и прогнана лица из бивших република СФРЈ; 

 - Утиче на остваривање права запослених из обавезног 

здравственог осигурања с обзиром да се под повредом на раду сматра и повреда 

која је настала приликом доласка на посао, односно при повратку са посла;  

 - Утичу и на одређена лица – даваоце ткива и органа којима се 

обезбеђује здравствена заштита у пуном износу из средстава обавезног 

здравственог осигурања, без плаћања партиципације; 

 - Утиче на категорије осигураних лица – жена којима је урађена 

мастектомија једне или обе дојке, обезбеђивањем естетске хирургије обе дојке; 

 - Утиче на категорију осигураника која се упућују на рад у 

иностранство, као и чланова уже породице када право на здравствену заштиту 

користе у иностранству;   

 - Предложена решења имаће утицај на сва осигурана лица у 

Републици Србији за које нису оверене здравствене књижице, на тај начин што 

је дат правни основ да и они послодавци који имају дуговања по основу уплате 
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доприноса, уколико започну и континуирано наставе са плаћањем доприноса за 

обавезно здравствено осигурање могу да овере здравствене књижице, односно 

да остваре парава из обавезног здравственог осигурања. На тај начин поправља 

се положај ових осигураних лица у погледу могућности да остварују 

континуирану здравствену заштиту под напред наведеним условима; 

 - Предложена решења имају утицај и на унапређење рада и 

ефикасности Републичког фонда за здравствено осигурање, а пре свега кроз 

организацију стручно-медицинских органа Републичког фонда – органе 

вештачења, распоређивање запослених лица у Републичком фонду за 

здравствено осигурање на послове директора филијале, као организационе 

јединице Републичког фонда, као и на начин утврђивања права на накнаду 

зараде у случају привремене спречености за рад. 

 

 6. Трошкови које ће примена Закона изазвати код грађана и 

 привреде,  посебно малих и средњих предузећа 

 

 - Републички фонд за здравствено осигурање имаће обавезу да 

планира средства за обезбеђивање права из обавезног здравственог осигурања 

која су предложена овим законом, почев од 2015. године, у складу са 

опредељеним финансијским средствима у финансијском плану за сваку 

календарску годину. Планирани обим и садржај права финансираће се из 

постојећих прихода Републичког фонда за здравствено осигурање у 2014. 

години, а у складу са фискалном политиком утврђеном буџетским 

меморандумом.  

 - У буџету Републике Србије, у оквиру планираних средстава 

опредељених буџетом Републике Србије за 2014. годину (члан 22. Закона) 

обезбедиће се и здравствена заштита, односно права из обавезног здравственог 

осигурања расељеним лицима на територији Републике Србије. Почев од 2015. 

године, па надаље билансираће се средства за уплату доприноса за обавезно 

здравствено осигурање за категорију осигураних лица – расељена лица, као и за 

осигуранике -  пољопривреднике код којих је надлежни орган утврдио потпуни 

губитак радне способности, без обзира на године живота, у оквиру буџета 

Републике Србије и пренети Републичком фонду за здравствено осигурање за 

наведене намене. Наиме, према подацима РФЗО на дан 24. децембра 2013. 

године, број расељених лица са територије Аутономне покрајине Косово и 

Метохија износи 25.667 лица, односно на годишњем нивоу потребно је 

обезбедити средства у буџету Републике Србије за уплату доприноса за 

наведену категорију лица у износу од 362.400.000,00 динара, а ради 

обезбеђивања остваривања права из обавезног здравственог осигурања, на 

начин по поступку у обиму и садржају који је предвиђен и за друге категорије 

обавезно осигураних лица. 

 - Ради обезбеђивања већег обима и садржаја права у односу на 

сада важећи Закон, у Републичком фонду за здравствено осигурање, почев од 

2015. године, неопходно је обезбедити додатна средства за одређене категорије 

осигураних лица – даваоце органа и ткива, осигурана лица – жене код којих је 

урађена мастектомија једне или обе дојке, као и за осигуранике који се упућују 

на рад у иностранство, као и чланове њихових породица.  

 С обзиром да се на годишњем нивоу  обави око 3500 операција 

тумора дојке, а да се код  око 1200 осигураних лица – жена уради једнострана 

или обострана мастектомија након које би требало урадити естетску 
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реконструкцију једне или обе дојке,  процењује се да је неопходно обезбедити 

укупно 72 милона динара за ове намене, на годишњем нивоу.  Имајући у виду да 

је за ову категорију осигураних лица  већ обезбеђена естетска реконструкција 

једне дојке,  значи да су трошкови за ову  медиицинску интервенцију у 

одговарајућем обиму већ планирани у Финансијском плану Републичког фонда 

за здравствено осигурање за 2014. годину,  неопходно је  у оквиру ових 

средстава обезбедити додатних око 24 милиона динара с тим да ће се ова 

додатна средства обезбедити  кроз уштеде финансијских средстава које 

Републички фонд за здравствено осигурање оствари кроз спровођење поступка  

централизованих  јавних набавки   лекова и медиицнских средстава за потребе 

здравствених установа из Плана мреже здравствених установа. 

 У току 2014. године из средстава Републичког фонда за 

здравствено осигурање, која су планирана Финансијским планом РФЗО за 2014. 

годину, обезбедиће се остваривање предложених права, а почевши од 2015. 

године и надаље средства за остваривање наведених права билансираће се у 

оквиру Финансијског плана РФЗО за одговарајућу календарску годину, а у 

складу са фискалном политиком утврђеном буџетским меморандумом.  

 - Процењује се да ће Републички фонд за здравствено осигурање  

променом начина  организације  стручно-медицинских органа, са лекарских 

комисија на органе вештачења, смањити издатке за плате за око 36,3 милиона 

динара на годишњем нивоу, а смањиће се такође и  средства  за накнаде за 

трошкове превоза чланова комисија до одређених испостава у којима обављају 

послове.  

 Напомињемо да ће се на предложени начин смањити и 

непотребни трошкови платног промета, као и дуплирање послова у 

организационим јединицама - филијалама на подручју Аутономне покрајине 

Војводине за око 4.500.000,00 динара, на годишњем нивоу који се односе на 

трошкове платног промета преноса средстава од стране РФЗО, Покрајинском 

фонду, односно филијалама и здравственим установама на територији 

Аутономне покрајине. Такође, на предложени начин обезбеђују се ефикасни 

услови за обављање ових послова, јер би у супротном било потребно додатно 

запослити пет извршилаца у Покрајинском фонду, а за чије би бруто плате само 

требало обезбедити 3.000.000,00 динара на годишњем нивоу.  

 Такође,  процењује се да ће Републички фонд за здравствено 

осигурање  променом поступка именовања директора филијала Републичког 

фонда за здравствено осигурање, односно распоређивањем запослених ради 

обављања послова директора филијала као организационих јединица 

Републичког фонда, остварити уштеду у износу од  око 400 хиљада динара, само 

за трошкове оглашавања  јавних конкурса  за избор директора филијала. 

  

 7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

 На предложени начин доћи ће до унапређења здравља 

становништва, 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.  
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 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 здравствене заштите у циљу обезбеђивања високог нивоа и квалитета 

здравствене заштите здравља грађана и остваривања права осигураних лица из 

обавезног здравственог осигурања. 

 

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

 ставове 

 

 Решења предложена у овом закону представљају резултат сарадње 

Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства рада, запошљавања и 

социјалне политике и Републичког  фонда за здравствено осигурање, Удружења 

жена оперисаних од рака дојке „Будимо заједно“, као и  представника других 

удржења и невладиних организација . 

 

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

 доношења закона 

  

 Донеће се одговарајући подзаконски акти за спровођење овог 

закона.  

 Такође, обезбедиће се средства у буџету Републике Србије за 

обезбеђивање одређених права у складу са овим законом, али уз потпуну 

усклађеност са могућностима буџета.  

 

 Унапредиће се организација Републичког фонда за здравствено 

осигурање. 
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