ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ
ОСИГУРАЊУ
Члан 1.
У Закону о здравственом осигурању (,,Сл. гласник РС“ бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11, 110/12 - УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС, 106/15, 10/16 –
др. закон) у члану 151. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана превентивне систематске
прегледе на основу обавезног здравственог осигурања за запослене и
незапослено радно способно становништво , пољопривреднике и неформални
сектор старости од 15 до 65 година обавља специјалиста медицине рада у
Служби медицине рада у надлежној здравственој установи , а извештај са
резултатима прегледа обавезно доставља изабраном лекару.”
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику Републике Србије“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

I.

Уставни основ за доношење Закона о допуни Закона о здравственом
осигурању садржан је у члану 97. Устава Републике Србије, према којем
Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује систем у областима
здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, бриге о деци и
друге односе од интереса за Републику Србију у складу с Уставом.
II.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Према члану 151. Закона о здравственом осигурању изабрани лекар,
између осталог, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено
васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања.
Сматрамо да Служба медицине рада треба да, изузетно од цитиране
одредбе закона, обавља превентивне систематске прегледе на основу
обавезног здравственог осигурања за запослене и незапослено радно способно
становништво, пољопривреднике и неформални сектор старости од 15 до 65
година, односно да ове послове обавља специјалиста медицине рада у Служби
медицине рада у надлежној здравственој установи, а извештај са резултатима
прегледа обавезно доставља изабраном лекару.
Овакво решење представља и усклађивање са одредбама Закона о
здравственој заштити, конкретно, члана 95. према којем
1. Основна служба медицине рада (ОСМР) у Дому здравља се бави
превентивном делатношћу, ако на својој територији нема Завод,
Такође, наводимо да Основна служба медицине рада(ОСМР) у Дому
здравља:
1. обавља послове ради чувања и унапређење здравља, спречавања,
раног откривања и лечења болести у вези са радом;
2. предлаже и спроводи превентивне здравствене прегледе (радника на
радним местима са повећаним ризиком, радника на радним местима које
није радно место са повећаним ризиком, запослених у малим
предузећима-до 10 запослених, пољопривреднике, имаоце оружја,
незапослено становништво и неформални сектор старости од 15 до 65
година и др. );
3. врши претходне прегледе лица са факторима отежане запошљивости;
4. врши професионалну оријентацију и професионалну селекцију;
5. врши здравствено васпитање радноспособног становништва старости
од 15-65 година живота (радника на радним местима са повећаним
ризиком, радника на радним местима које није радно место са
повећаним ризиком, запослених у малим предузећима - до 10
запослених,
пољопривредника,
имаоца
оружја,
незапосленог
становништва и неформални сектор старости од 15 до 65 година и др.);
6. обавља стручно-медицинске поступке и активности у вези са
утврђивањем радних места са повећаним ризиком;
7. учествује у организовању прве помоћи, спашавању и евакуацији у
случају повређивања запослених, или хаварија и
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8. обавља друге послове у области заштите здравља на раду, у складу са
законом.
Из наведених разлога, Предлагач сматра да је потребно новелирати
Закон о здравственом осигурању, на начин како је то и предложено у
нормативном делу Предлога закона.
III.

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Члан 1. прописује изузетак од става 1. тачка 1) члана 151. Закона,
односно нормира да превентивне систематске прегледе на основу обавезног
здравственог осигурања за запослене и незапослено радно способно
становништво, пољопривреднике и неформални сектор старости од 15 до 65
година обавља специјалиста медицине рада у Служби медицине рада у
надлежној здравственој установи, а извештај са резултатима прегледа обавезно
доставља изабраном лекару.
Члан 2. прописује рок за ступање на снагу закона.
IV.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА

Предложене измене створиће услове за остваривање већег степена
здравствене заштите и ефикаснију превентивну здравствену заштиту појединих
категорија осигураника.
Осим тога, као што је већ наведено, овим изменама усклађују се два
системска закона, чиме се постиже кохерентност правног система у области
здравственог осигурања и здравствене заштите.
V.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска
средства у буџету Републике Србије.
VI.

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

Члан 151.
Изабрани лекар:
1) организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено
васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања;
2) обавља прегледе и дијагностику;
3) одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица;
4) указује хитну медицинску помоћ;
5) упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или
у другу одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца
здравствених услуга са којим је закључен уговор о пружању здравствене
заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује
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мишљења и предлоге за наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано
лице на секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите;
6) одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног
лечења;
7) прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте
медицинско-техничких помагала;
8) спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
9) води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом
стању осигураног лица, у складу са законом;
10) даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује
осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу
са овим законом;
11) утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и
повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној
лекарској комисији продужење привремене спречености за рад, осим ако овим
законом није друкчије одређено;
12) предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад
осигураника са скраћеним радним временом у току лечења, у складу са овим
законом;
13) утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време
путовања;
14) утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге
члана уже породице, у складу са чланом 79. став 1. овог закона;
15) даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао
неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио;
16) даје налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на
основу чега се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради
коришћења здравствене заштите у иностранству;
17) одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, с
обзиром на његово здравствено стање;
18) врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог
осигурања, у складу са уговором између Републичког фонда, односно филијале
и даваоца здравствених услуга.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА ПРЕВЕНТИВНЕ
СИСТЕМАТСКЕ ПРЕГЛЕДЕ НА ОСНОВУ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И НЕЗАПОСЛЕНО РАДНО СПОСОБНО
СТАНОВНИШТВО,
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
И
НЕФОРМАЛНИ
СЕКТОР
СТАРОСТИ ОД 15 ДО 65 ГОДИНА ОБАВЉА СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ
РАДА У СЛУЖБИ МЕДИЦИНЕ РАДА У НАДЛЕЖНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ
УСТАНОВИ, А ИЗВЕШТАЈ СА РЕЗУЛТАТИМА ПРЕГЛЕДА ОБАВЕЗНО
ДОСТАВЉА ИЗАБРАНОМ ЛЕКАРУ.
Поред послова из става 1. овог члана, изабрани лекар, на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, одређује старост трудноће ради
остваривања права на одсуствовање са рада због трудноће и порођаја, даје
мишљење о здравственом стању детета ради остваривања права осигураника
на одсуствовање са рада због неопходне посебне неге детета, у складу са
законом и утврђује привремену спреченост за рад осигураника са прописима о
запошљавању и осигурању за случај незапослености.
Изабрани лекар даје оцену привремене спречености за рад на основу
непосредног прегледа осигураног лица и на основу медицинске документације.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Народни посланик Марко Ђуришић.
2. Назив прописа
Предлог закона о допуни Закона о здравственом осигурању
Law proposal on amendments to the Law on Health Insurance
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум)
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на
нормативну саржину прописа
/
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума и Прелазног споразума
/
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума
/
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у
Европску унију
/
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима
Европска повеља о правима пацијената из Рима, 2002. године
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
/
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа.
Не постоје релевантни прописи Европске уније са којима је потребно ускладити
одредбе Предлога закона о изменама и допунама Закона о здравственој
заштити
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6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски
језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
Не
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о
усклађености
Не
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат

Београд, 9. септембар 2016. године

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Марко Ђуришић

