
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 рационализације и 
постизања ефикасности рада Управног и Надзорног одбора Републичког фонда за 
здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд). 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. 
 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. 
  
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 
 
 У члану 1. предложено је. да се члан 222. мења тако да се Управни одбор 
Републичког фонда сатоји од седам чланова, које именује и разрешава Влада Републике 
Србије и то: 
 1) четири члана, на предлог министра надлежног за послове здравља; 



 2) једнан члан представник осигураника запослених, на предлог репрезентативних 
синдиката организованих на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад; 
 3) један представник осигураника пензионера, на предлог удружења пензионера 
организованог на нивоу Републике које има више од 50.000 регистрованих чланова; 
 4) један представник, осигураника земљорадника, на предлог удружења 
пољопривредника организованих на нивоу Републике која имају више од 50.000 
регистрованих чланова. 
 Чланови Управног одбора заступају интересе осигураника, односно осигураних 
лица у обезбеђивању и спровођењу права обухваћених обавезним здравственим 
осигурањем, у складу са овим законом. 
 Број чланова удружења из става 1. овог члана утврђује се на основу доказа о броју 
регистрованих чланова.  
 Чланом 2. предложено је да се члан 225. мења се тако да Надзорни одбор 
Републичког фонда има пет чланова, које именује и разрешава Влада Републике Србије и 
то: 
 1) три члана, на предлог министра надлежног за послове здравља; 
 2) једнан члан представник осигураника запослених, на предлог репрезентативних 
синдиката организованих на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад - 
за представнике из реда осигураника запослених; 
 3) један представник осигураника пензионера, на предлог удружења пензионера 
организованог на нивоу Републике које има више од 50.000 регистрованих чланова. 
 Влада именује и разрешава председника Надзорног одбора из реда чланова 
Надзорног одбора. 
 Број чланова удружења утврђује се на основу доказа о броју регистрованих 
чланова. 
 Чланом 3. предложено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 
 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 
 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у буџету 
Републике за 2014. годину. Наиме, овим законом уставриће се уштеде у Финансијском 
плану Републичког фонда за здравствено осигурање. 

 
 
 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
 Предлаже се доношење Закона о изменама Закона о здравственом осигурању по 
хитном поступку како би се успоставили механизми за ефикасан рад свих институција у 
здравству, а нарочито Републичког фонда који обавља значајне послове у остваривању 
права из обавезног здравственог осигурања, односно како би у најкраћем року били 
створени услови за квалитетан и ефикасан рад Управног и Надзорног одбора Републичког 
фонда и 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.  
 Имајући у виду напред наведено, сматрамо да су се стекли услови да се  Закон о 
изменама Закона о здравственом осигурању, донесе по хитном поступку. 


