
VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 
 
 1. Одређење проблема који закон треба да реши  
 
 Овим законом врши се рационализације и постизање ефикасности рада Управног и 
Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање. Наиме, Управни одбор 
Републичког фонда има 21 члана, док Надзорни одбор има 7 чланова. Сагледавањем 
реалних околности, односно резултата и ефикасности рада Управног и Надзорног одбора, 
као и ради уштеде средстава Републичког фонда, дошло се до закључка да је потребно 
извршити рационализацију броја чланова ових тела. Поред тога, у Управном и Надзорном 
одбору потребно је представити и интересе Владе Републике Србије, односно 
министарства надлежног за послове здравља, а на начин на који су представљени и у 
другим организацијама социјалног осигурања (нпр. Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање, Национална служба за запошљавање). Представници осигураника одабрани су 
по бројности појединих категорија осигураника у Републици Србији. Према подацима 
Републичког фонда, по основу запослености осигурано је 2.828.201 лица, што чини 40% 
од укупног броја обавезно осигураних лица, а од тог броја носиоца осигурања има 
1.647.922 док је 1.180.279 лица која су осигурана преко њих. На другом месту по броју 
осигураника у односу на основ осигурања су пензионери, којих је 1.920.584, односно 28%. 
Око 4% су осигураници пољопривредници. Имајући у виду напред изнето, како и 
постављене циљеве здравствене политике Министарства здравља, неопходно је 
успоставити механизме за ефикасан рад свих институција у здравству, а нарочито 
Републичког фонда који обавља значајне послове у остваривању права из обавезног 
здравственог осигурања. 
   
 2. Циљеви који се доношењем закона постижу  
 
 Предложене измена Закона о здравственом осигурању имају за циљ да унапреде 
рад доносиоца значајних одлука за функционисање система обавезног здравственог 
осигурања у целини, чији квалитетан и ефикасан рад обезбеђује услове да се свим 
осигураним лицима, под једнаким условима, омогући остваривање права на здравствену 
заштиту и других права из здравственог осигурања. 
 
 3. Друга могућност за решавање проблема  
 
 Не постоји друга могућност за решавање проблеме, имајући у виду да је састав 
Управног и Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање прописан 
законом.  
 
 4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
 
 Доношењем овог закона постићи ће се уштеде средстава Републичког фонда, 
односно рационализацију броја чланова Управног и Надзорног одбора, што ће такође 
довести до веће ефикасности бољих резултата рада ових тела. 
 
 5. На кога ће и како ће утицати предложена решења  



 
Предложена решења утицање на рад Републичког фонда за здравствено осигурање, 

на начин који ће омугућити брже и ефикасније доношење прописа који се налазе у 
надлежности Републичког фонда за здравствено осигурање, што ће имати последице на 
остваривање права из обавезног здравственог осигурања под условима прописаним 
Законом о здравственом осигурању. 
  
 6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, посебно 
малих и средњих предузећа  
 

  Примена закона неће изазвати трошкове код грађана и привреде, као ни малих и 
средњих предузећа 
 
 7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 
које ће он створити?  
 
  Примена закона неће изазвати трошкове, већ уштеде у Финансијском плану 
Републичког фонда за здравствено осигурање. 
 
 
 
 8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 
и тржишна конкуренција?   
 
 Закон не утиче на стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 
конкуренцију   
 
 9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону?  
 
 Овим законом врши се рационализације и постизање ефикасности рада Управног и 
Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање, односно исти нема за 
предмет обим и садржај, као ни начин и поступак остваривања права осигураника 
Републичког фонда, већ се тиче искључиво организационе структуре органа управљања.  
 
 10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 
се доношењем закона намерава?  
 
 У циљу примене овог закона извршиће се именовање чланова Управног и 
Надзорног одбора Републичког фонда. 
 


