ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
Члан 1.
У Закону о здравственој документацији и евиденцијама у области
здравства („Службени гласник РС”, број 123/14), у члану 58. став 1. речи: „12
месеци” замењују се речима: „24 месеца”.
Члан 2.
У члану 61. број: „2016” замењује се бројем: „2017”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Образложење

I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је одредбама члана
97. став 1. тачка 10) Устава Републике Србије, према којима Република Србија,
између осталог, уређује и обезбеђује систем у области здравствене заштите.
II. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана
73. став 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05,
72/09 – др. закон, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14), којим је
прописано да се врсте и садржина здравствене документације и евиденција,
начин и поступак вођења, лица овлашћена за вођење здравствене
документације и уписивање података, рокови за достављање и обраду
података, начин располагања подацима из медицинске документације
пацијената која се користи за обраду података, као и друга питања од значаја
за вођење здравствене документације и евиденција, уређују посебним законом.
III. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Законом о здравственој документацији и евиденцијама у области
здравства, утврђен је рок од 12 месеци од дана ступања на снагу тог закона, за
доношење прописа за спровођење Закона. С обзиром да се у том периоду
спроводи и поступак јавне набавке за Интегрисани здравствени информациони
систем, који још увек није завршен, јер су уложене жалбе, није могуће донети у
прописаном року прописе за спровођење Закона. У складу с тим, уколико се не
продужи рок за доношење тих прописа, као и почетак примене Закона,
нарушиће се несметани систем рада здравствених установа и здравственог
система у целини. Имајући у виду да рок за доношење прописа истиче у
новембру 2015. године, као и да је рок почетка примене Закона 1. јануар 2016.
године, потребно је по хитном поступку донети Закона о изменама Закона о
здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, којим ће се
утврдити нови рокови за доношење подзаконских аката, као и за почетак
примене Закона, а како би се створили предуслови за несметано
функционисање здравственог система. У супротном, а имајући у виду члан 60.
Закона, којим је прописано да даном почетка примене овог закона престаје да
важи Закон о евиденцијама у области здравства, као и Закон о евиденцијама у
области здравствене заштите, озбиљно ће се угрозити функционисање
здравственог система у области евиденција и извештавања, а самим тим и
здравствени систем у целини, што може довести до штетних последица по
здравље људи. Због свега наведеног, предлаже се доношење Закона по хитном
поступку.
IV.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

- У члану 1. предложено је продужење рока за доношење прописа за
спровођење Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области
здравства, са 12 месеци на 24 месеца од дана ступања на снагу Закона, а како
би се створио правни предуслов за практичну примену Закона.
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- У члану 2. предложено је одлагање почетка примене Закона, на тај
начин што би се Закон уместо од 1. јануара 2016. године, примењивао од 1.
јануара 2017. године, имајући у виду да се предлаже и продужење рока за
доношење подзаконских аката.
- У члану 3. предложено је да овај закон ступи на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, имајући у виду
разлоге због којих је предложено и доношење овог закона по хитном поступку.
V. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска
средства, а имајући у виду да се њиме само одлаже рок за доношење
подзаконских аката, као и почетак примене Закона.
VI.
ДОПУЊУЈУ

ПРЕГЛЕД

ОДРЕДАБА

КОЈЕ

СЕ

МЕЊАЈУ,

ОДНОСНО

Члан 58.
Министар ће донети прописе за спровођење овог закона, у року од 12
месеци 24 МЕСЕЦА од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа из става 1. овог члана, примењују се прописи који
су важили до дана ступања на снагу овог закона, а који нису у супротности са
одредбама овог закона.
Члан 61.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016
2017. године.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ СА
СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ ВЛАДЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
− Влада
− Обрађивач: Министарство здравља
2. Назив прописа
Предлог законa о изменама Закона
евиденцијама у области здравства

о

здравственоj

документацији

и

3. Усклађеност прописа с 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 с 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,
Одредбе Предлога закона о изменама Закона о здравственој документацији и
евиденцијама у области здравства нису предмет усклађивања са одредбама
Споразума и Прелазног споразума;
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и
Прелазног споразума,
С обзиром на то да одредбе Предлога закона о изменама Закона о
здравственој документацији и евиденцијама у области здравства нису предмет
усклађивања са одредбама Споразума и Прелазног споразума, није предвиђен
прелазни рок за усклађивање овог закона 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 усвајање правних тековина Европске
уније.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене
усклађености са њима,
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б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима,
−
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима
−
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 одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
Одредбе Предлога закона о изменама и Закона о здравственој документацији и
евиденцијама у области здравства нису предмет усклађивања са прописима ЕУ
с обзиром да је се односе на решења у надлежности националног
законодавства, односно у питању је продужење рока за доношење прописа за
спровођење Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области
здравства, и с тим у вези, одлагање почетка примене овог закона.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
−
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености
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ОЦЕНА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА, СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ, ДА
УЗ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА НИЈЕ
ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА

У складу са одредбама члана 40. став 2. и члана 46. став 6. Пословника
Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10,
69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), Министарство здравља, као предлагач
Предлога закона о изменама Закона о здравственој документацији и
евиденцијама у области здравства (у даљем тексту: Предлог закона), оценило
је да уз Предлог закона није потребно приложити анализу ефеката закона,
имајући у виду да се Предлогом закона само одлаже рок за доношење
подзаконских аката, као и почетак примене Закона, а до ког рока ће се
несметано примењивати важећи прописи који регулишу ову област.

