
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама 

члана 68. став 3. према којем се здравствено осигурање регулише законом и 

члана 97. тачка 10. Устава Републике Србије, према којем Република Србија, 

између осталог, уређује и обезбеђује систем у области социјалног осигурања и 

здравства. 

 

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Разлози за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС”,  бр. 107/05, 109/05-исправка, 

57/11, 110/12 - УС, 119/12) јесу: 

 

 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 на естетску реконструкцију дојке након извршене 

мастектомије једне или обе дојке, осигураника и чланова уже породице 

осигураника који се упућују на рад у иностранство); 

 

 4) Унапређење 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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 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  

       ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 - У члану 1. Закона предложено је прецизирање дефиниције 

осигураника пољопривредника у систему обавезног здравственог осигурања, 

који обављају пољопривредну делатност као носиоци домаћинства, чланови 

пољопривредног домаћинства, носиоци породичног пољопривредног 

газдинства, чланови породичног пољопривредног газдинства или чланови 

мешовитог домаћинства, а која нису осигурана по другом основу. Такође, 

наведеним одредбама закона извршено је и прецизирање пољопривредног 

домаћинства, породичног пољопривредног газдинства, односно мешовитог 

домаћинства у складу са прописима којима се уређује пензијско и инвалидско 

осигурање, као делу система обавезног социјалног осигурања;   

 - Чланом 2. Закона предложено је утврђивање правног основа да 

осигуранику-пољопривреднику, коме је надлежни орган утврдио потпуни 

губитак радне способности престане својство осигураника по основу обављања 

пољопривредне делатности, односно да се за остваривање права из обавезног 

здравственог осигурања за ова лица средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије; 

 - У члану 3. Закона предложено је усклађивање својства 

осигураног лица са прописима којима се уређује социјална заштита, односно са 

прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата. 

            Такође, створен је и правни основ да се расељеним лицима са 

подручја Аутономне покрајине Косово и Метохија, обезбеди остваривање права 

из обавезног здравственог осигурања на терет средстава буџета Републике 

Србије; 

 - Чл. 4, 6, 11, 18, 19, 20, 21. и 22. Закона предложено је 

утврђивање правног основа да се стручно-медицински орган у поступку 

остваривања права из обавезног здравственог осигурања успостави као орган 

вештачења, уместо досадашњих лекарских комисија. На наведени начин 

стварају се предуслови за ефикасније и економичније остваривање права из 

обавезног здравственог осигурања, а самим тим и ефикаснији рад Републичког 

фонда за здравствено осигурање. 

 Наиме, наведеним одредбама закона предложено је да послове у 

одређивању врсте, обима и садржаја, као и начина и поступка коришћења права 

на здравствену заштиту осигураних лица уместо првостепене и другостепене 

лекарске комисије као стручно-медицинских органа у поступку обавља 

првостепени, односно другостепени орган вештачења. 

 На предложени начин извршиће се рационализација броја 

запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање, а самим тим и 

трошкови пословања Републичког фонда се значајно умањују (средства за 

плате, накнаде, доприноси за  обавезно социјално осигурање и сл). 

 Такође, дат је правни основ да Републички фонд за здравствено 

осигурање донесе општи акт којим ће уредити начин рада, именовање, 

разрешење, односно организацију, територијалну распоређеност и контролу 

оцене првостепеног, односно другостепеног органа вештачења; 

 - У члану 5. Закона извршено је прецизирање одредби постојећег 

члана 33. Закона о здравственом осигурању, на тај начин што се под повредом 

на раду сматра и повреда осигураника настала при доласку на посао, односно 

при одласку са посла. Такође, на предложени начин извршено је и усклађивање 
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наведених одредаба закона са одлуком Уставног суда Републике Србије број: 

IУз-314/2011 од 18. октобра 2012. године („Сл.гласник РСˮ, број 110/12); 

 - У члану 7. Закона предложено је утврђивање правног основа да 

осигурана лица добровољни даваоци ткива и органа остварују право на 

здравствену заштиту у целости на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања, без плаћања партиципације. На предложени начин додатно се 

указује на значај добровољног давалаштва ткива и органа у систему здравствене 

заштите и здравственог осигурања; 

 - У члану 8. Закона извршено је усклађивање одредби са 

међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, чиме се 

обезбеђује да се елементи за утврђивање цена, односно трошкова здравствених 

услуга на целовит начин, уреде општим актом Републичког фонда; 

 - У члану 9. Закона извршено је проширивање права осигураних 

лица- жена код којих је извршена мастектомија једне или обе дојке, тако што се 

обезбеђује естетска реконструкција обе дојке на терет средстава обавезног 

здравстевног осигурања; 

 У члану 10. Закона извршено је проширивање права осигураника 

који су упућени на рад у иностранство као и чланова њихове уже породице, тако 

што се потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству издаје за 

период за који је осигураник упућен на рад у иностранство. На тај начин ови 

осигураници и чланови њихове уже породице више немају обавезу да 

продужавају важност потврда на сваких годину дана; 

 - У члану 12. Закона извршено је правно-техничко прецизирање 

одредби члана 84. став 2. Закона односно предложено је да  осигураник има 

право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад, све до дана 

достављања правоснажног решења о губитку радне способности послодавцу. На 

предложени начин отклањају се нејасноће у примени наведене одредбе;  

 - У чл. 13, 14. и 15. Закона предложено је утврђивање правног 

основа да се приликом остваривања права на накнаду зараде за време 

привремене спречености за рад, основица за обрачун накнаде зараде утврђује  у 

периоду од шест месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост 

за рад. На тај начин стварају се услови да се спречи неосновано увећање зараде  

непосредно пре наступања привремене спречености за рад, а тиме и већи износ 

накнаде зараде за време привремене спречености за рад која се обезбеђује из 

средстава обавезног здравственог осигурања; 

 - У члану 16. Закона извршено је правно-техничко прецизирање 

одредби члана 96. став 5. Закона, односно предложено је да се и део средстава за 

накнаду зараде због привремене спречености за рад  због болести или 

компликације у вези са одржавањем трудноће, а која се обезбеђују из средстава 

буџета преко Републичког фонда за здравствено осигурање, уплаћују  на рачун 

послодавца осигураника; 

 - У члану 17. Закона предложено је утврђивање правног основа за  

оверу исправа о здравственом осигурању за осигурана лица чији обвезници  

уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање због отежаних услова 

пословања нису били у могућности да редовно измирују обавезе по основу 

уплате доприноса, под условом да обвезник уплате доприноса започне са 

измиривањем доспелих доприноса и настави са њиховим редовним и 

континуираним измиривањем; 

  - У члану 23. Закона предложено је брисање одредби чл. 184. и 

185. Закона, којима је уређен институт арбитраже у решавању спорова насталих 
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у поступку закључивања и спровођења уговора између Републичког фонда и 

давалаца здравствених услуга. 

 Наиме, од дана ступања на снагу Закона институт арбитраже није 

примењен у пракси, односно није спроведен ниједан поступак арбитраже на 

начин како је било прописано Законом. Поред тога, посебним законом о 

арбитражи потпуно је уређена ова област, односно не постоје правне сметње да 

се одредбе овог закона примењују непосредно и на евентуалне спорове између 

Републичког фонда и давалаца здравствених услуга; 

 - У члану 24. Закона извршено је правно-техничко прецизирање 

одредби члана 190. став 2. Закона, да одлуку о предложеним мерама у поступку 

извршене контроле доноси директор Републичког фонда за здравствено 

осигурање;   

 - У члану 25. Закона извршено је правно-техничко прецизирање 

одредби Закона о здравственом осигурању, односно извршено је усклађивање са 

одредбама закона којим се уређује обавезно осигурање од аутоодговорности; 

 - У члану 26. Закона у циљу унапређења поступака јавних 

набавки, предложено је утврђивање правног основа да се централизоване јавне 

набавке које спроводи Републички фонд за здравствено осигурање, спроводе на 

ефикаснији начин, ради превазилажења проблема у снабдевању здравствених 

установа, а самим тим несметаног остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања. Наиме, предложено је да поднети захтев за заштиту права не 

задржава даље активности наручиоца, с обзиром да спровођење поступка по 

захтеву за заштиту права може довести до поремећаја у пружању здравствених 

услуга, односно обезбеђивању здравствене заштите; 

 - У члану 27. Закона извршено је прецизирање одредаба које се 

односе на надлежност филијале у поступку контроле закључених уговора са 

даваоцима здравствених услуга; 

 - У члану 28. Закона предложено је утврђивање правног основа да  

директоре филијала, као запослена лица Републичког фонда за здравствено 

осигурање, распоређује директор Републичког фонда, с обзиром да филијала 

нема својство правног лица, већ је организациона јединица Републичког фонда. 

На тај начин обезбеђује се ефикаснија организација рада филијала и испостава, а 

тиме и Републичког фонда у целини. Наиме, Републички фонд за здравствено 

осигурање је организација за обавезно социјално осигурање, са својством 

правног лица, а организационе јединице су територијално образоване за 

подручје округа и јединица територијалне аутономије, те немају својство 

правног лица, а образоване су ради доступности остваривања права из обавезног 

здравственог осигурања. Републичким фондом за здравствено осигурање, 

руководи директор који је одговоран за законитост рада, извршење 

финансијског плана и извршавање одлука Управног одбора. Директор 

Републичког фонда за здравствено осигурање је један од органа овог фонда, те 

је законом посебно дефинисан начин и поступак избора како директора, тако и 

других органа Републичког фонда за здравствено осигурање. Имајући у виду да 

су филијале организационе јединице РФЗО, те да немају својство правног лица 

већ су образоване ради обезбеђивања и спровођења здравственог осигурања на 

територији Републике Србије, мишљења смо да није целисходно да начин и 

поступак избора директора филијала РФЗО буде идентичан поступку за избор 

директора РФЗО. Из наведених разлога предложено је да руководиоци 

организационих јединица - филијала, су запослени у РФЗО, који се актом 

директора РФЗО распоређују за обављање послова директора филијале и за свој 
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рад одговорају директору РФЗО. На предложени начин стварају се и предуслови 

да директор РФЗО организује рад и пословање у РФЗО у целини, 

распоређивањем запослених на сва извршилачка радна места, како би се права 

осигураника несметано и уједначено остваривала и спроводила одлуке 

Управног одбора РФЗО у свим организационим јединицама, на јединствен 

начин;  

 - У члану 29. Закона створени су неопходни предуслови 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; 

 - У чл. 30. и 31. Закона извршено је правно-техничко усклађивање 

одредби са изменама предложеним у члану 28. овог закона; 

 - У члану 32. Закона извршено је правно-техничко усклађивање 

одредби са изменама предложеним у члану 23.  

 У прелазним и завршним одредбама чл. 33-38. Закона 

предложено је да Републички фонд усклади свој статут у року од 60 дана од 

дана ступања на снагу овог закона, а друга општа акта у року од шест месеци од 

дана ступања на снагу овог закона.   

 Такође, предложен је прелазни режим да се код остваривања 

права на накнаду зараде због привремене спречености за рад на „затечене 

случајевеˮ примењују прописи који су важили до дана ступања на снагу овог 

закона. 

 Поред тога, предложено је и да потврде о коришћењу здравствене 

заштите издате осигураницима који су упућени на рад у иностранство и 

члановима уже породице издате до ступања на снагу овог закона, важе за 

период за који је осигураник упућен на рад у иностранство.     

 Такође, предложен је продужетак рока у коме је Републички фонд 

за здравствено осигурање дужан да изврши замену исправе о здравственом 

осигурању картицом здравственог осигурања.  

 Полазећи од предложених измена у чл. 28, 30. и 31. овог закона 

предложено је стављање ван снаге и одговарајућих одредби Закона о 

утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (члан 51. ст. 2, 3. и 6. 

наведеног закона) у циљу стварања јединственог правног система у обављању 

послова директора филијала Републичког фонда за здравствено осигурање као 

организациних јединица овог фонда, на целој територији Републике Србије. 

Имајући у виду да Републички фонд за здравствено осигурање има статус 

правног лица, а да су филијале организационе јединице Републичког фонда, 

предложеним решењем се обезбеђује да директор Републичког фонда као 

одговорно лице у правном лицу, из реда запослених у Републичком фонду 

распоређује запослене за обављање послова директора филијала на територији 

целе Републике. Наиме, Покрајински фонд је организациона јединица РФЗО 

чије је седиште одређено статутом овог фонда, који доноси Управни одбор 

РФЗО, а сагласност даје Влада. Такође, истичемо да су предложене одредбе 

Закона усклађене и са Законом о буџетском систему и подзаконским актима 

донетим за спровођење тог закона, а којим су одређени корисници  који послују 

у оквиру Консолидованог рачуна трезора. С тим у вези, Покрајински фонд има 

подрачун преко којег прима средства и врши плаћања. Истичемо и да је и 

одредбама члана 202. Закона о здравственом осигурању прописано да 

Републички фонд за здравствено осигурање доноси одлуку о износу средстава 

која се преносе филијали за сваку буџетску годину, а да на ову одлуку 
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сагласност даје Влада. На предложени начин смањују се и непотребни трошкови 

платног промета, као и дуплирање послова у организационим јединицама - 

филијалама на подручју Аутономне покрајине Војводине. Наиме, око 

4.500.000,00 динара на годишњем нивоу су трошкови платног промета преноса 

средстава од стране РФЗО, Покрајинском фонду, односно здравственим 

установама на територији Аутономне покрајине. Имајући у виду да је овим 

законом предложено да директор РФЗО решењем распоређује запослене за 

обављање послова директора филијала, као организационих јединица РФЗО, у 

циљу обезбеђивања услова за јединствен правни положај директора филијала, 

предложено је и стављање ван  снаге одговарајућих одредби Закона о 

утврђивање надлежности Аутономне покрајине Војводине. 

 

 Такође, предложено је да овај закон ступи на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 

 

 

 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

 ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

средства у буџету Републике Србије за 2014. годину. Наиме, средства за 

спровођење овог закона за 2015. и 2016. годину и надаље планираће се у складу 

са билансним могућностима Републике Србије. У оквиру расположивих 

средстава планираних Финансијским планом Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2014. годину обезбедиће се и потребна средства за остваривање 

права осигураних лица предвиђена овим законом, док ће се Финансијским 

планом Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. и 2016. годину 

билансирати потребна средства за остваривање права осигураних лица 

предвиђена овим законом. 

     

 V.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

  

 Предлаже се доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

здравственом осигурању по хитном поступку како би се отклониле штетне 

последице по здравље осигураних лица, односно како би се омогућило 

остваривање права из обавезног здравственог осигурања под условима 

прописаним овим Законом, као и штетне последице по организацију обавезног 

здравственог осигурања и благовремено планирање средстава неопходних за 

функционисање обавезног здравственог осигурања у 2015. и 2016. години.  

 

 Имајући у виду напред наведено, сматрамо да су се стекли услови 

да се Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, донесе по 

хитном поступку. 
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