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НОВИ САД 

ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 

ЗО. маја 2005. године утврдила је АМАНДМАНЕ на ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

ЗДРАВСТВЕНО] ЗАШТИТИ, које вам на основу члана 1З1 а, и члана 141. 

Пословника Народне скупштине Републике Србије достављамо на даљи 

поступак. 

Поводом утврђених Амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника Бојана Костреша, председника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: амандмани. 
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На основу члана 131. и: 141. Пословника Народне Скупштине 
Републике Србије (<<Службени гласник Републике Србије», број 32/02-
пречишћен текст) Скупштина Аутономне Покрајине Војводине подноси 
Амандмане на Предлог закона о здравственој заштити 

Амандман 1 

у Предлогу закона о здравственој заштити у члану 13. став 4. мења се 
и глаr::и: 

«AYToHOf\1Ha покрајина, општина О/1,носно град доноси посебне 

програме здравствене зС'!штите за појздине категорије становништва, 

односно врсте болести које су специфичне за аутономну покр:зјину, општину 
односно град». 

Образложење 

Предлогом закон? о ЗДР'авственој заштити није се водило рачуна о 
чињеници да је Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне 

покрајине (<<Службени глаCl-'ИК Републике Србије», број 6/02) утврђено да 
аутономна покрајина" преко својих органа, у складу са законом којим се 

уређује област здравствене заштите доноси посебне програме здравствене 
заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су 

специфичне за аутономну покрајину. Посебним законима за поједине 
обл;зсти, у ОВШ-1 случају у области здравствене заштите, морају се у целости 

преузети одредбе Закона - којима су утврђене надлежности аутономне 

покрајине, што ће олакшати примену будућег Закона о _ здравственој 
заштити. 

Амандман II 

у члану 47. став 2. мења се и гласи: 

«План мреже здравствених установа на територији аутономне 

покрајине доноси аутономна покрајина преко !:војихоргана». 

о б р а з л о же -њ е 

Законом о здравственој заштити треба утврдити решења по којима би 
аутономна покрајина преко својих органа доносила план мреже здравствених 

установа, јер су органи покрајине најбоље упознати са здравственим 
стањем, бројем и старосном - структуром становништва на територији 

аутономне покрајине; као и са подацима о степену урбанизације, 
развијености и- саобраћајне п'овезаности - појединих подручја на територији 
аутономне покрајине који су од изузетног значаја за утврђивање броја, 
структуре, капацитета __ И - просторног распореда здравствених установа на 

одговарајућем подручју. 
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Амандмi'lН IП 

у члану 48. став 2. у тачки 3. иза речи: «специјалну болницу», додају 
се речи: «завод И завод за јавно здравље,» 

Образложење 

Предложенадопуна тачке 3. СТева 2. члана 48. је усклађивање ове 
одредбе са одредбом члана 102. Предлога закона KojO~J\ је утврђено да се 

заводи у државној својини могу оснивати само на територији на којој се 

налази седиште универзитета који у свом саставу има факултет здравствене 
струке, што значи да се ове здравствене установе могу оснивати и на 

територији покрајине и усклађивање са чланом 119. Предлога закона којим 
је утврђено да на територији аутономне покрајине заводе за јавно здравље 

оснива аутономна покрајина .. 

AMaHAMaHIV 

Члан 50. се брише. 

Образложење 

Брисање члана 50. Предлога закона предлаже се јер је садржи на акта 
о оснивању који доноси осниаач здравствене установе утврђена чланом 13. 
Закона о јавнимслужбама. 

Амандман V 

у члану 56. у ставу 1. на крају тачке 6. тачка се замењује тачком и 
запетом и додају нове тачке 7. и 8. које гласе: 

«7. специјална болница; 
8. клиника.» 

06разложење 

с обзиром да је .. одредба члана 56. Предлога .закона веома 

рестриктивно одредила врсте. приватне npal(ce, ШТО ће негативно утицати на 
већ постојеће врсте приватне праксе, предлаже се проширење приватне 

праксе специјалном болницом и клиником. 

Амандман VI 

у члану 82. додаје се нови став 2. који гласи: 

«Референтност здравствене установе основане на територији 
аутономне покрајине решењем утврђује министар на предлог старешине 

гiокрајинског органа управе надлежног за послове здравља». 
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досадашњи став 2. постаје ставЗ. 

аб р а з .тi о ж е њ е 

с обзиром да органи покрајине. најбоље познају организованост и 
оспособљеност здравствених установа на свом подручју целисходно је да у 
доношењу решења о референтности здравствене установе основане на 
територији аутономне покрајине активно учешће има и старешина 
покрајинског органа управе надлежног за послове здравства. 

Амандман VII 

у члану 96. у ставу 2. бришу се речи: «породилиште и». 

Образложење 

Због могућих компликација и ризика које носи свака трудноћа и 
порођај, а који се успешно могу санирати у здравственим 'установама које 
обављају секундарну и терцијарну здравствену заштиту, не би Законом 
требало стварати могућност организовања ванболничких породилишта, јер 
су се у ранијем периоду показала као неодговарајућа решења. 

Амандман VIII 

у члану 100. брише се став З. 
досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови З. и 4. 

Образложење 

Брисање става З. предлаже се јер представља понављање одредбе 
члана 48. став 2. тачка 1. којом је утврђено да је оснивач апотеке општина 
односно град. 

Амандман IX 

у члану 119. у ставу 2. иза речи: «односно града» додају се речи: «за 
територију аутономне покрајине», 

Образложење 

Предложеним решењем обезбедила· би се могућност оснивања· завода 
за јавно здравље за територију аутономне покрајине' чиме, би· се постигла 
усклађеност превентивних мера на целој територији аутономне покрајине и 
побољшала би се ефикасност у раду здравствене службе са крајњим циљем 
очувања и унапређења здравственог стања становништва аутономне 

покрајине. 
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Амандман Х 

у члану 122. у ставу 1. иза речи: «Републике» додају се речи: 
«Односно за те;ЈИТО;Јију ауто'номне п'жрајине,» 

у ставу 1. на крају тачке 1. тачка запета замењује се запетом и додају 
речи: «односно aYTOHO~"'Hoj покрајин~,,;» 

Образложење 

О~им амандманом врши се усклађивање одредбе члана 122. са 
допуном члана 119. која је предложена амандманом IX 

Амандман ХI 

. Иза члана 129. додаје се нови члан 129а. који гласи: 

«члан 129а. 

Аутономна покрајина,' преко својих органа, оснива за територију 
аутономне покрајине завод за трансфузију крви, завод за медицину рада, 

завод за судску медицину, завод за вирусологију, вакцине и серуме и завод 

зз психофизичке поремећаје и говорну патологију. . 

Образложење 

Оснивањем ових здравствених установа на нивоу аутономне покрајине 
постигла би се усклађеност рада здравствених установа на територији 

покрајине и побољшала ефикасност у њиховом раду са циљем очувања и 
унапређења здравственог стања становништва аутономне покрајине. 

Амандман ХII 

у члану 130. у ставу б. бришу се речи: «запослени или лица под 

уговором». 

-о б Р а з л о ж е њ е 

Како је лекарска струка специфична, бави се лечењем грађана, то 
предложеним решењем у постојећој одредби става 4. у незгодан положај 
могу бити доведени колегинице и колеге - лекари ако стицајем околности 

неко од њихових сродника постане директор здравствене установе. 

Аtvlандман ХIII 

у члану 141. брише се став 3. 
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Образложење 

Предложеним решењем поједносгавио С:;! се поступак . давања 
сагласности на статуте здравствених установа, који се већ доносе уз 

сагласност оснивача, који је компетентан .г.а сагледа све елементе статута за 
које се Предлогом закона предлаже претодно прибављање мишљења 
Министарства. . 

Амандман XIV 

у члану 179. иза става 1. додаје ·:е нови став 2. који гласи: 

«Здравствени радници и здравствени саf')адници који су приправнички 

стаж обавили у здравственим установама основаНЮ-1 на територији 
;зутономне п('крајиi-lе полажу стручни испит пред комисијом коју образује 

покрајинскио;;ган управе надлежан за послове здравља». 

постојећи став 2. постаје став З. 

Образложење 

Предложеним решењеrvl обезбедило би се рационалније, ефИКqсније и 

економичније полагање стручног испита здравствених радника и 

здравствених сарадника који приправнички стажобављају у здравственим 

YCTaHOBa~1a основаним на територији аутономне покрајине. 

Амандман XV 

у члану 183; на крају става 2. уместо тачке ставља се запета и додају 
речи: «а за теРИТОpllју покрајине старешина покрајинског органа упр.аве 

надлежног за послове здравља». 

Образг.ожење 

с обзиром да су органи аутономне покрајине најбоље упознати са 
потребама ка·дрова у здравству покрајине, Законом о здравственој заштити 
треба утврдити решење по коме би план развоја кадрова у здравству 
покрајине доносили органи покрајине. 

Амандман XVI 

у члану 184. на крају става б. тачка се замењује запетом и додају 

речи :«а на територији аутономне покрај'ине старешинапокрајИНСi<ОГ органа 
управе надлежног за послове здравља.» 
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у ставу 7. иза речи: «Решење министра» ставља се запета и додају 
речи: «и стареШ!1не покрајинског органа управе надлежног за послове 
здравља». 

Образложење 

Предложеним допунама става 6. и 7. члана 184. Предлога закона 
обезбедило би се ефикасније и еКОНОМИЧНИје одобравање специјализација и 
ужих специјализација здравственим радницима и здравственим сарадницима 
запосленим у здравственим установама и приватној пракси основаним на 

територији aYToHOr"1He покрајине. 

Амаl-Jдман XVII 

у члану 186. на крају става 1. тачка се замењује запетом и додају 
речи: «по претходно прибављеном мишљењу старешине покрајинског органа 
управе надлежног за послове здравља за специјализанте на територији 

аутономне покрајине» 

иза става 2. додаје се нови став З. који гласи: 

«Здравствени радници и здравствени сарадници запосг,=ни у 

здравственим установама и приватној пракси основаним на територији 

аутономне покрајине, полажу специјалистички испит и испит It1З уже 

специјализације пред комисијом коју образује покрајински орган· управе 
надлежан за послове здравља.» 

Образложење 

Законом о здравствеНQј заштити треба утврдити решења по коме би у 

УТ8~ђивању врста специјализација и ужих специјализација учествовао 
старешина ПОi<рајинског органа. управе надлежног за послове здравља, тако 

што би министру здравља давао претходно мишљење на акт којим ће се 
утврдити врсте, трајање и садржина специјализација и ужих 

специјализација, програме обављања специјализације, односно уже 
специјализације, начин обављања специјалистичког стажа и полагање 

специјалистичког испита, састав и рад· испитних комисија, услове које морају 
испуњавати здравствене установе и приватна пракса за обављање 

специјалистичког стажа, услове и начин признавања времена проведеног на 

раду као дела специјалистичког стажа, као и образац индекса и дипломе о 
положеном специјалистичкоr"1 испиту, односно положено м испиту из уже 

специјализације. Ово због тога што на територији аутономне покрајине 
постоји велики број здравствених установа и приватне праксе, а органи 

аут6номне покрајине најбоље знају које специјализације и уже 
специјализације су потребне да би здравствене установе и приватна пракса 

могле пружати адекватну здравствену заштиту својим корисницима. Такође 
треба утврдити решење по којем ће здравствени радници и здравствени 
сарадници. запослени у здравств·еним установама и приватној пракси 
основаним на територији аутономне покрајине, полагати специјалистички 
испит пред комисијом коју ћеобразовати покрајински орган управе 
надлежан за послове зд·равља. 

7 .. 
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Амандман XVIII 

у члану 189. брише се став 4, а став 5. постаје став 4. 
иза новог става 4. додаје се став 5.,који гласи: 

«За' здравствене раднике из става 1. овог члана са територије 
аутономне покрајине, назив примаријус додељује старешина покрајинског 
органа управе надлежног за послове здравља.» 

о б р а з ло ж е њ е 

Предложеним решењем обезбедио би се приликом додељивања овог 
стручног назива докторима медицине, докторима стоматологије и 

дипломиранимфармацеутима запос.тiеним у здравственим установама и 
приватној пракси на територији аутономне покрајине, најбољи увид у њихов 
рад и обезбедило би се најпримеренијеоцењивање њиховог рада, а по 
прибављенqм мишљењу Друштва лекара Војводине и Лекарске коморе 
Војв()дине. 

Амандман XIX 

Иза члана 208. додаје се нови члан 208а. и гласи: 

«ЧлаН.208а. 

Редовну спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим 
установама и приватној пракси основаним на територији аутономне 

покрајине организује и спроводи покрајински орган управе надлежан за 

ПОСЛОDе здра:зља, на основу годишњег плана провере квалитета стручног 

рада који доноси старешина покрајинског органа управе надлежног за 

послове здравља. 

Ванредну спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим 

установама и приватној пракси основаним на територији аутономне 

покрајине спроводи покрајински орган управе надлежан за послове здравља 

на захтев грађана, предузећа, установа," организације здравственог 
осигурања, надлежног државног органа и правосудних органа. 

Захтев из става 2. подноси се локрајинскоморгану надлежном за 
послове здравља који разt-1атра захтев и о утврђеном чињеничном стању 

обавештава подносиоца захтева». 

Образложење 

Предложеним решењем обезбедило би се· да се спо.трна провера 
квалитета стручног рада у здравственим установама и приватној пракси 

OCHOBaH~1M на територији аутономне покрајине врши б.тiаговремено, ефикасно 

и еl<ОНОМИЧНО. 

t 

I 
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Амандман ХХ 

у члану 209. Предлога закона: 

на крају става' 1 .. тачка се брише и додају се речи: «односно 
старешина покрајинског органа управе надлежног за послове здравља; 

у ставу 2. иза речи: «министру» додају се речи: «односно старешини 
покрајинског органа управе надлежног за послове здравља». 

Образложење 

Овим амандманом врши I се усклађивање одредбе члана 209. са 
Амандманом XIX којим је предложено да. се у Предлогу закона у делу 
«Спољна провера квалитета стручног рада» дода нови члан 208а. 

Амандман ХХ! 

у члану 210. Предлога закона: 

у ставу 2. иза речи: «министру» додају се речи: «односно старешини 
покрајинског органа управе надлежног за ·послове ЗДР2вља; 

у CTa~y 4. иза речи: «министру» додају се речи: «односно старешини 
покрајинског органа управе надлежног за послове здравља; 

у ставу 5. иза речи: «министру» додају се речи: «одно,сно старешини 
покрајинског органа управе надлежног за послове здравља; 

Обра'З1l0жење 

Овиr-1 амандманом врши се усклађивање одредбе члана 210. са 

Амандманом XIX којим је предложено да се у Предлогу закона у делу 
«Спољна провера квалитета стручног рада» дода нови члан 208а. 

Амандман ХХII 

у члану 211. Предлога закона: 

у ставу 1. иза речи: «министру» додају се речи: «односно старешини 
покрајинског органа управе надлежног за послове здравља; 

у ставу З. иза речи: «министру» додају се речи: «односно старешини 

покрајинског органа управе надлежног за послове здравља; 
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Образложење 

Овим амандманом врши. се усклађивање одредбе члана 211. са 
Амандманом XIX којим је предложенЬ да се у Предлогу закона у делу 
«Спољна провера квалитета стручног рада» дода нови члан 208а. 

Амандман ХХIII 

у члану 243. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

«Надзор из става 1. овог члана на територији аутономне покрајине, 
као поверени посао, врши покрајински орган управе надлежан за послове 

здравља преко здравствених и фармацеутских инспектора.» 

Образложење 

Законом о здравственој заштити аутономној покрајини треба поверити 
вршење послова здравствене и фармацеутске инспекције. Ово због тога што 
аутономна покрајина и општине на територији аутономне покрајине оснивају 

здравствене установе и аутономна покрајина доноси план мреже 

здравствених установа на територији аутономне покрајине, па је логично и 

оправдано да јсј се повери вршење надзора над законитошћу рада и аката 
здравств!=нltiХ установа и приватне праксе, као инспекцијски надзор. На овај 

начин обезбедила БИ,се и пуна ~apaдњa санитарне (вршење санитарног 
нгдзора поверено је аутономној покрајини), здравствене и фармацеутске 

инспекције нарочито код превентиног надзора. Прихватањем овако 
предложеног решења омогућило би се предузимање адекватних мера раДIi1 

рационалног задовољзвања највећег броја потреба становништва аутономне 
покрајине. 

f,'." 
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