
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 коме се здравствено осигурање уређује законом, као и чланом 97. тачка 8. Устава 
Републике Србије, према коме Република Србија, између осталог, уређује и обезбеђује 
систем у области здравственог осигурања.  
 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се сагледају реалне 
околности које указују на чињеницу да замена исправе о осигурању, као и посебне 
исправе за коришћење здравствене заштите, здравственом картицом, иако предвиђена 
законом,  не представља приоритет у остваривању права из обавезног здравственог 
осигурања. 
 Предложена измена Закона о здравственом осигурању има за циљ да свим 
осигураним лицима, под једнаким условима, омогући остваривање права на здравствену 
заштиту и других права из здравственог осигурања. 
 Oдлагањем рока за замену исправе о осигурању, као и посебне исправе за 
коришћење здравствене заштите, здравственом картицом до 31. децембра 2016. године, 
обезбеђују се технички предуслови за благовремену замену исправе о осигурању, као и 
посебне исправе за коришћење здравствене заштите, здравственом картицом, а на тај 
начин обезбеђује се и несметано остваривање права обухваћених обавезним здравственим 
осигурањем, као и функционисање система обавезног здравственог осигурања у целини.  
 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 
 
 У члану 1. предложено је продужење рока за замену исправе о осигурању, као и 
посебне исправе за коришћење здравствене заштите, здравственом картицом,  до 31. 
децембра 2016. године, чиме се стварају технички предуслови за благовремено и 
несметано спровођење поступка замене исправе о осигурању, као и посебне исправе за 
коришћење здравствене заштите, здравственом картицом, чиме се спречава и угрожавање 
несметаног функционисања ситема здравствене заштите и система обавезног здравственог 
осигурања.  
 
 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 
 

            За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике за 2014. годину, с обзиром да је чланом 112. ст. 3. и 4. Закона о 
здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 -
 исправка, 57/11, 110/12 – УС и 119/12) прописано да трошкове издавања здравствене 
картице сноси осигураник за себе и чланове своје породице. 



 
             Имајући у виду да је ставом 5. наведеног члана прописано да изузетно 

обвезник уплате доприноса, односно друго правно или физичко лице, односно Републички 
фонд за здравствено осигурање може преузети обавезу накнаде трошкова издавања 
здравствене картице, средства за спровођење овог закона за 2015. годину и надаље, 
планирају се у складу са билансним могућностима Републике, као и у оквиру 
расположивих средстава планираних финансијским планом Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
 
 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
                        Предлаже се доношење Закона о измени Закона о здравственом осигурању 
по хитном поступку како би се отклониле штетне последице које могу настати по 
осигурана лица, односно како би се омогућило остваривање права из обавезног 
здравственог осигурања под условима прописаним Законом о здравственом осигурању, 
као и штетне последице по организацију обавезног здравственог осигурања и 
благовремено планирање средстава неопходних за функционисање обавезног 
здравственог осигурања у  2014.  години, као и у 2015. и 2016. години.  
 Имајући у виду напред наведено, сматрамо да су се стекли услови да се  Закон о 
измени Закона о здравственом осигурању, донесе по хитном поступку. 

 
       VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ КОЈА СЕ МЕЊА 

 
Члан 52. 

 
            Републички фонд дужан је да најкасније у року од три године, од дана 

ступања на снагу овог закона ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ изврши замену исправе 
о осигурању, као и посебне исправе за коришћење здравствене заштите из члана 112. ст. 1. 
и 2. овог закона, са здравственом картицом. 
            До потпуне замене исправа о осигурању, као и посебне исправе за коришћење 
здравствене заштите – здравственом картицом, осигурана лица остварују права из 
обавезног здравственог осигурања на основу исправа о осигурању, као и посебне исправе 
за коришћење здравствене заштите, издатих по прописима који су важили до дана ступања 
на снагу овог закона. 


