
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
  Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 99. став 1. тачка 4. 
Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, брoj 98/06), према коме Народна 
скупштина Републике Србије потврђује међународне уговоре када је законом 
предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 
  

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УГОВОРА 
 
Разлози за доношење Закона о потврђивању Споразума о зајму (Други 

Пројекат развоја здравства Србије) у износу до 29.100.000 евра, између Републике 
Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је закључен 10. јула 2014. 
године, у Београду, садржани су у одредби  члана 5. став 2. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) према којој Народна скупштина 
Републике Србије одлучује о задуживању Републике путем узимања дугорочних 
кредита, задуживању за финансирање инвестиционих пројеката, о давању гаранција 
и контрагаранција, као и о непосредном преузимању обавезе у својству дужника по 
основу дате гаранције. 

Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, 
број 110/13), у члану 3. предвиђено је да Република Србија може да се задужи код 
Међународне банке за обнову и развој у износу до 40.000.000 америчких долара 
(четрдесетмилиона америчких долара), ради обезбеђивања другог зајма за здравство. 

Закључком Владе 05 Број: 48-202/2014 од 10. јануара 2014. године, утврђена 
је Основа за вођење преговора са Међународном банком за обнову и развој у вези са 
одобравањем кредита Републици Србији за други зајам за здравство.  

Преговори о предложеном кредиту у износу до 40.000.000 америчких долара 
(словима: четрдесетмилиона америчких долара) у вези са одобравањем кредита 
Републици Србији за други зајам за здравство, одржани су између представника 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој у просторијама 
представништва Светске банке у Београду, Република Србија, и путем аудио и видео 
комуникације с Дирекцијом Банке у Вашингтону (Washington, D. C.) 16. јануара 
2014. године.  

На преговорима са Међународном банком за обнову и развој утврђени су 
текстови Нацрта споразума о зајму и пратећих докумената, са финансирањем које се 
састоји од:  

 
1. Задужења у износу до 40.000.000 америчких долара (словима: 

четрдесетмилиона америчких долара). Наиме, износ од 40.000.000 америчких долара 
конвертован је у евре, a износ зајма у еврима је одређен на основу курсног односа 
између америчког долара и евра на дан 31. децембра 2013. године, последњи дан 
месеца који претходи месецу у коме се одржавају преговори. Износ зајма је 
дефинисан у износу од ЕУР 29.100.000 (словима: двадесетдеветмилиона стохиљада 
евра). 

 
 
 



 

1. Услови зајма: 
 

1) Република Србија узима зајам под условима Међународне банке за обнову 
и развој. 

2) Предложени услови зајма су: 
- период трајања зајма - 15 година; 
- грејс период - 5 година; 
- каматна стопа је шестомесечни ЕURIBOR плус 0,45%; 
- приступна накнада која се плаћа банци износи 0,25% од износa зајма; 
- Република Србија ће вратити кредит у 20 узастопних полугодишњих 

рата, сваког 1. фебруара и 1. августа, почевши од 1. августа 2019. године. 
 
Споразум о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) у износу до 

29.100.000 евра, између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 
закључен је 10. јула 2014. године у Београду. 
 

Други Пројекат развоја здравства Србије који би се финансирао из средстава  
Другог зајма за здравство, треба да допринесе унапређењу ефикасности и квалитета 
система јавног здравља Републике Србије кроз: (i) унапређење система финансирања 
здравства, (ii) повећање ефикасности система набавке и система одржавања 
медицинске опреме, и (iii) јачање система унапређења квалитета здравствене 
заштите и клиничке ефикасности, посебно у области превенције и контроле 
хроничних незаразних болести.  

Наиме, укупна средства потрошена у здравству чине око 10,4 % БДП-а, a 
јавна потрошња на здравство по глави становника се просечно увећала за 130 % 
између 2001. године и 2011. године. Од кључне је важности за Републику Србију да 
повећа продуктивност своје потрошње у здравству, посебно узимајући у обзир 
фискална ограничења и повећану потражњу за здравственим услугама од стране 
популације која је све старија.  

Ради решавања растућег терета хроничних незаразних болести у ограниченом 
фискалном простору, Република Србија тражи начин за унапређење покривености и 
квалитета у области превенције, промоције, скрининга и лечења на нивоу примарне 
здравствене заштите, а истовремено ради на унапређењу ефикасности и квалитета 
здравствене заштите на секундарном и терцијарном нивоу.  

У складу са наведеним, предложени пројекат би садржао следеће компоненте:  
- Компонента 1: Унапређење финансирања у здравству; 
- Компонента 2: Ефикасна набавка лекова и медицинских 

средстава; 
- Компонента 3: Јачање квалитета пружања услуга; и 
- Компонента 4: Надзор, евалуација и управљање Пројектом. 

 
 
 

Унапређење финансирања у здравству 
 
Болнице у Републици Србији се тренутно плаћају на основу историјских, 

линијских буџета који не подстичу смањење трошкова нити ефикасну употребу 
средстава. Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) је 
започео транзицију ка финансирању краткотрајне хоспитализације засноване на 
активностима, и то коришћењем аустралијског система Дијагностички сродних 
група (ДСГ), ради промовисања веће ефикасности у области краткотрајног лечења у 



 

болницама. Међутим, неопходно је уложити још напора, како би се систем ДСГ 
прилагодио потребама Републике Србије, и то: изградња система извештавања и 
информационих система и управљање капацитетима како би се ДСГ за краткотрајно 
лечење имплементирале у већој мери; и јачање капацитета и аутономије директора 
болница како би могли да одговоре на нове подстицаје. Много тога остаје да се 
уради на јачању подстицаја за ефикасност и квалитет на нивоу примарне здравствене 
заштите, како за индивидуалне пружаоце услуга, тако и за домове здравља у целини, 
као и на смањењу непотребних упута на више нивое здравствене заштите. 
Министарство здравља би желело да ажурира критеријуме за плаћање по учинку 
пружаоцима услуга како би увело снажније подстицаје за квалитет здравствене 
заштите. 

 
Ефикасна набавка лекова и медицинске опреме 
 
Трошкови за лекове тренутно чине 18 % потрошње у сектору здравства и 

убрзано расту услед неефикасности децентрализоване набавке већине лекова и 
медицинских средстава. Око 80 % буџета РФЗО за лекове се троши у набавкама које 
спроводе појединачне здравствене установе. Тренутно, РФЗО опредељује буџет 
појединачним здравственим установама ради набавке лекова и медицинских 
средстава, ове установе затим расписују тендере за набавку лекова од веледрогерија, 
а произвођачи лекова тренутно не учествују директно на јавним тендерима за 
набавку лекова.  Нето резултат је велика варијабилност цена.  

Република Србија планира снижавање цене кроз централизовану набавку 
лекова за ванболничко лечење са ценама које ће бити дефинисане конкурентно. 
Поред тога, неколико додатних реформи би могло повећати ефикасност куповине 
лекова и  прописивања рецепата, укључујући усвајање основне листе лекова које 
финансира РФЗО; законодавне промене како би се подстакло прописивање рецепата 
(од стране лекара) и издавање лекова (од стране апотекара) у складу са 
Међународним незаштићеним именом (INN) уместо заштићених имена произвођача; 
ревидирање политика везаних за плаћање партиципације и система електронске 
набавке. 
 

Унапређење квалитета здравствене заштите и управљања учником 
 
Упркос напорима за унапређење квалитета здравствене заштите током 

прошле деценије, укључујући „Националну стратегију за унапређење квалитета 
здравствене заштитеˮ  из 2009. године, континуирани недостаци у квалитету могу 
бити уочени кроз рутинску контролу хроничних незаразних болести. С тим у вези 
могу бити коришћени одређени механизми за унапређење квалитета здравствене 
заштите, и то: водичи добре клиничке праксе, клинички путеви, акредитација 
здравствених установа и интегрисано управљање информацијама како би се 
надгледали стандарди квалитета и пружила повратна информација пружаоцима 
услуга. 

Текуће реформе у финансирању и унапређењу квалитета су подржане 
компјутеризацијом управљања информацијама у здравственој заштити. Ове реформе 
морају бити институционализоване и продубљене како би омогућиле већу употребу 
информација ради управљања учинком, унапређења ефикасности и повећања 
квалитета. Национални оквир за медицинску информатизацију је развијен, и он 
пружа основну регулативу и стандарде за развој информационих система на нивоу 
примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. 



 

Једна од кључних активности у оквиру предложеног пројекта било би 
унапређење контроле канцера. Наиме, канцери представљају један од главних 
узрочника смрти у Републици Србији, са кључним факторима ризика међу којима су 
пушење и неправилна исхрана. Влада предузима кораке ка јачању регулативе везане 
за дуван, а на примарном нивоу здравствене заштите у плану су интервенције у циљу 
јачања саветовалишта о факторима ризика и унапређења скрининга канцера како би 
се повећало рано откривање. Рано откривени, неки канцери (укључујући рак грлића 
материце) могу бити лечени на нивоу примарне или секундарне здравствене 
заштите, иако ће унапређени програми скрининга повећати број упута на терцијарни 
ниво здравствене заштите. С тим у вези, планирана је куповина и инсталирање до пет 
линеарних акцелератора, заједно са пропратном опремом и грађевинским радовима, 
како би се повећала покривеност и квалитет лечења канцера зрачном терапијом у 
специјализованим онколошким центрима на терцијарном нивоу. 
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 
 

Одредбом члана 1. Предлога закона предвиђа се потврђивање Споразума о 
зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) у износу до 29.100.000 евра, између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је закључен 10. јула 
2014. године, у Београду (у даљем тексту: Споразум о зајму). 

Одредба члана 2. Предлога закона садржи текст Споразума о зајму у 
оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик. 

Одредбом члана 3. Предлога закона уређује се ступање на снагу овог закона.   
 

 IV. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
КОЈА НАСТАЈУ ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА       

 
  За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике 
Србије.  

Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, 
број 110/13), у члану 3. предвиђено је да Република Србија може да се задужи код 
Међународне банке за обнову и развој у износу до 40.000.000 америчких долара 
(четрдесетмилиона америчких долара), ради обезбеђивања Другог зајма за здравство. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 167. 
Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 
52/10 и 13/11), произлазе из чињенице да је повлачење средстава по Споразуму о 
зајму, условљено ступањем на снагу закона о потврђивању Споразума о зајму. 
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