
Закон о здравственом 
осигурању 

(„Сл.гласник РС“, бр. 25/19) 
На снази од 11.априла 2019. године 



• Основне одредбе 
• -шта се уређује овим законом; 
• -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим 

начелима почива; 
• -укратко о добровољном здравственом осигурању; 
• -где се спроводи здравствено осигурање (обавезно и 

добровољно); 
• -појмовник; 



• Обавезно здравствено осигурање 
1. Осигурана лица и друга лица којима се у одређеним случајевима обезбеђују 
права из обавезног здр.осигурања; 
-осигураници (јавни бележници, јавни извршитељи, жртве тероризма и 
борци); 
-лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање 
(супружник/ванбрачни партнер и предузетник); 
-лица осигурана као чланови породице осигураника; 
-лица којима се у одређеним случајевима обезбеђују права из обавезног 
здравственог осигурања (само за случај повреде на раду и прифесионалне 
болести); 
-држављани, односно осигураници држава са којима је закључен 
међународни уговор о социјалном осигурању 
 



2. Стицање и утврђивање својства осигураног лица и матична 
евиденција 
-својство осигураног лица се стиче даном настанка основа, а 
утврђује се регистрацијом у Централном регистру, као и решењем 
РФЗО-а; 
-лицу којем је утврђено својство осигураног лица издаје се исправа 
о осигурању (картица здравственог осигурања и потврда о 
здравственом осигурању) 
-матичну евиденцију води РФЗО (подаци о осигураницима, 
члановима породице осигураника, обвезнику плаћања доприноса 
и коришћењу права из обавезног здр.осигурања) 



3. Права из здравственог осигурања су: 
а) право на здравствену заштиту и  
б) право на новчане накнаде 
 
-услов за коришћење права из здр.осигурања је претходни стаж обавезног 
здравственог осигурања у својству осигураника у складу са законом (три 
месеца непрекидно или шест месеци са прекидима у последњих 18 месеци); 
-дата су већа овлашћења министру здравља у погледу доношења 
подзаконских аката; 
 
 
- 



• Право на здравствену заштиту обухвата: 
-мере превенције и раног откривања болести; 
-прегледе и лечење у вези са планирањем породице, у току 
трудноће, порођаја и 12 месеци након порођаја; 
-прегледе и лечење у случају болести и повреде; 
-прегледе и лечење болести уста и зуба; 
-медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде; 
-лекове; 
-медицинска средства 

 



• Одређен је пакет здравствених услуга; 
• Прописана је могућност да се осигураним лицима обезбеди и 

имунизација и хемиопрофилакса која је препоручена према 
прописима којима се уређује заштита становништва од заразних 
болести; 

• Прецизирано је где се пружа кућно лечење (у месту становања) 



• Право на новчане накнаде обухвата: 
-право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време 
привремене сперечености за рад осигураника 
-право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем 
здравствене заштите 



• Основ за накнаду зараде која се исплаћује из средстава обавезног 
здравственог осигурања чини просечна зарада коју је осигураник 
остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила 
привремена спреченост за рад; 

• Појам шта чини зараду усклађен је са прописом којим се уређује 
рад;  

• Проширено је право на накнаду зараде за родитеље тешко 
оболеле деце и то до 18 године живота детета и по том основу 
родитељ прима 100% накнаде зараде за све време трајања 
привремене спречености за рад; 



• Проширено је право на накнаду трошкова превоза (у случају 
упућивања код даваоца здравствене услуге која је удаљена 
најмање 50 км од места становања осигураног лица/пратиоца); 

• Предвиђено је право на накнаду трошкова посмртних остатака 
осигураног лица до места становања ако је том лицу извршено 
узимање органа ради пресађивања у здравственој установи која 
није у месту становања тог осигураног лица; 



4. Заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом осигурању 
• Закон такстативно наводи здравствене услуге које се не обезбеђују на терет средсртава 

обавезног здравственог осигурања; 
• Између осталих, треба поменути: 
а) здравствене прегледе ради уписа у средње школе, високошколске установе и на курсеве, 
добијање уверења о здравственој способности за заснивање радног односа, односно 
добијање других дозвола за рад, добијање уверења о здравственој способности за бављење 
рекреацијом и спортом осигураног лица старијег од 14 година живота; 
б) козметичке хируршке процедуре које имају за циљ да побољшају спољашњи изглед без 
успостављања и враћања телесне функције, као и вршење хируршких естетских корекција 
органа и делова тела, осим за: корекције урођених аномалија које проузрокују функционалне 
сметње, естетске реконструкције дојке након извршене мастектомије једне или обе дојке и 
естетске корекције дојке након извршене мастектомије друге дојке и естетске корекције након 
тешких повреда, односно болести које су неопходне за успостављање битних функција органа 
и делова тела;  

 



5. Коришћење здравствене заштите у иноостранству и упућивање на 
лечење у  иностранство 
-Трошкове хитне медицинске помоћи пружене осигураном лицу у 
држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном 
осигурању, а које је боравило у тој држави без претходно издате 
потврде за коришћење здравствене заштите, укључујући и трошкове 
превоза за повратак до места становања у Републици Србији, плаћа 
Републички фонд, а сноси их осигурано лице по поднетом захтеву за 
накнаду трошкова од стране Републичког фонда; 
-Предвиђено је доношење општег акта који уређује коришћење 
здравствене заштите у иностранству (до сада је постојао само акт о 
упућивању) 



6. Обезбеђивање и остваривање права из обавезног здравственог осигурања 
-Осигураном лицу обезбеђују се права из обавезног здравственог осигурања у матичној 
филијали РФЗО-а (то је филијала која је издала, односно активирала исправу о осигурању); 
-Права из обавезног здравственог осигурања остварују се на основу оверене исправе о 
осигурању (оверава се на основу доказа да је уплаћен доспели допринос); 
• -У случају да није извршена уплата доспелог доприноса, право на здравствену заштиту у 

складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона може да се 
користи на терет средстава обавезног здравственог осигурања у случају: 

• 1) хитне медицинске помоћи; 
• 2) циљаних превентивних прегледа - скрининга према одговарајућим националним 

програмима; 
• 3) обавезне имунизације према прописима којима се уређује здравствена заштита 

становништва од заразних болести; 
• 4) палијативног збрињавања 
 



• Палијативно збрињавање се обезбеђује у целости на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања; 

• Предвиђено је учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите у висини од 35% 
од цене здравствене услуге у случају неоправданог изостанка са скрининг прегледа; 

• Проширен је круг лица којима се обезбеђује здраваствена заштита у пуном износу на терет 
средстава здравственог осигурања (живим даваоцима органа, осим за лекове са Листе 
лекова, као и за медицинска средства и даваоцима ћелија и ткива, осим за лекове са Листе 
лекова, као и за медицинска средства); 

• Изабрани лекар утврђује привремену спреченост за рад осигураника до 60 дана 
спречености за рад; 

• Доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине код кога је осигурано лице 
упућено на преглед од стране изабраног лекара може непосредно да упути осигурано лице 
на стационарно лечење уколико процени да је тај вид лечења потребан, односно да упути 
осигурано лице на преглед код другог лекара специјалисте; 

• Прецизно је уређен поступак приговора пред стручно-медицинским органима РФЗО-а;  



7. Заштита права и финансирање обавезног здравственог осигурања 
• О правима из обавезног здравственог осигурања одлучује, на основу 

достављених доказа, филијала, без доношења решења, осим када је 
доношење решења утврђено овим законом, односно подзаконским актима 
донетим за спровођење овог закона или кад доношење решења захтева 
осигурано лице, односно послодавац; 

• У поступку остваривања права утврђених овим законом примењују се 
одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом 
није друкчије одређено; 

• Против коначног акта Републичког фонда, којим је одлучено о праву из 
обавезног здравственог осигурања, може се покренути управни спор; 

• Средства за финансирање права из обавезног здравственог осигурања 
обезбеђују се уплатом доприноса и из других извора, у складу са законом и 
та средства су приход РФЗО-а; 
 



• Добровољно здравствено осигурање 
• Појам; 
• Врсте добровољног здравственог осигурања; 
• Организовање и спровођење добровољног здравственог 

осигурања; 



• Уговарање здравствене заштите,  контрола спровођења 
закључених уговора и накнада штете у обавезном здравственом 

осигурање 
• Дата је могућност да РФЗО закључи уговор за организацијом за 

обавезно социјално осигурање војних осигураника; 
• Дата је могућност да РФЗО закључи уговор поводом остваривања 

права на здравствену заштиту са правним лицем у ЈПП; 
• Поступак контроле је уређен по принципу двостепености; 



• Организација здравственог осигурања 
• РФЗО је правно лице са статусом организације за обавезно 

социјално осигурање у којем се обезбеђују средства за обавезно 
здравствено осигурање и остварују права из обавезног 
здравственог осигурања; 

• у циљу једнаке доступности права из обавезног здр.осигурања 
РФЗО има филијале и испоставе; 

• Прецизиран је поступак именовања органа управљања РФЗО-а 
(Управни одбор, Надзорни одбор и директор). 



• Казнене одредбе 
• Предвиђена је прекршајна одговорност за даваоца здравствених 

услуга и одговорно лице у здравственој установи, за послодавца, 
за РФЗО, за здравственог радника, осигураника и осигуравача за 
непоштовање одредби овог закона; 



• Прелазне и завршне одредбе 
• Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од 12 месеци од дана ступања на 

снагу овог закона; 
• Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 
• 1) Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - исправка, 

57/11, 110/12 - УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16 - др. закон);  
• 2) Уредба о добровољном здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 108/08 и 

49/09);  
• 3) члан 33. став 1. тачка 13) Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области 

здравства ("Службени гласник РС", бр. 123/14, 106/15 и 105/17);  
• 4) члан 38. ст. 2. и 3. Закона о правима пацијената ("Службени гласник РС", број 45/13);  
• 5) Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за 

здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 68/13). 
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