
Н А Ц Р Т   З А К О Н А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Закону о здравственом осигурању  („Службени гласник РС”, бр. 

107/05, 109/05 – исправка,  57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 - 

УС), у члану 61. став 1. тачка 8) речи: „естетске реконструкције дојке које су 

настале након мастектомије”, замењују се речима: „естетске реконструкције 

дојке након извршене мастектомије једне или обе дојке и естетске корекције 

дојке након извршене мастектомије друге дојке.” 

 

Члан 2. 

 

 Члан 66. мења се и гласи: 

„Потврда о коришћењу здравствене заштите за осигураника који 

је упућен на рад у иностранство издаје се за период за који је осигураник упућен 

на рад у иностранство и не може се издати осигуранику уколико првостепенa 

лекарска комисија, пре одласка осигураника у иностранство, утврди да постоје 

сметње у погледу здравственог стања осигураника. 

 

Члану уже породице осигураника из става 1. овог члана потврда о 

коришћењу здравствене заштите у иностранству издаје се за исти период за који 

се издаје и осигуранику. 

 

Потврда о коришћењу здравствене заштите за време привременог 

боравка у иностранству из члана 64. овог закона издаје се осигураном лицу 

најдуже за период од 90 дана од дана издавања ове потврде.” 

 

Члан 3. 

 

У члану 79. став 3. речи „до четири месеца” бришу се. 

 

                      После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

                     „Продужење права на  накнаду зараде из става 3. овог члана, 

оцењује другостепена лекарска комисија на сваких шест месеци, за сваки 

појединачни случај, у зависности од здравственог стања детета, као и 

неопходног даљег лечења, односно рехабилитације ако је потребна.” 

 

Члан 4. 

 

                       У члану 96. став 2. после речи: „из члана 74. став 1. тач. 2) и 6)” 

додају се речи: „ и у случају из члана 79. став 3.”. 

 

У ставу 5. реч: „осигуранице” замењује се речју: „послодавца”. 
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Члан 5. 

 

У члану 104. ст. 1. и 2. речи: „ван подручја матичне филијале” 

бришу се. 

У ставу 3. речи: „на подручју матичне филијале” бришу се. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 157. став 1. тачка 3) речи „став 3.” мењају се речима: „ст. 

3. и 4.”. 

 

Члан 7. 

 

         У члану 212а после става 6. додају се ст. 7. и 8. који гласе: 

„Послове централизованих јавних набавки вакцина за обавезну 

имунизацију обавља здравствена установа основана ради производње серума, 

вакцина и других имунобиолошких и дијагностичких препарата и средстава 

којима се снабдевају здравствене установе на територији Републике. 

 

На поступак из става 7. овог члана примењују се одредбе ст. 2-6. 

овог члана.” 

 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 9. после речи: „набавки” 

брише се запета и додају се речи: „и здравственој установи из става 7. овог 

члана, за набавку, производњу, складиштење и снабдевање здравствених 

установа вакцинама за обавезну имунизацију,”. 

 

Досадашњи став 8. постаје став 10. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

 

Потврда о коришћењу здравствене заштите за осигураника који је 

упућен на рад у иностранство, односно члана уже породице осигураника, издата 

до дана ступања на снагу овог закона, важиће за период за који је осигураник 

упућен на рад у иностранство. 

 

Члан 9. 

 

                        Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. 

године, осим члана 4. став 2. овог закона, који се примењује почев од обрачуна 

накнаде зараде за јануар 2016. године. 
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VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 61. 

 

Осигураним лицима у оквиру обавезног здравственог осигурања не 

обезбеђује се здравствена заштита која обухвата следеће: 

1) медицинска испитивања ради утврђивања здравственог стања, телесног 

оштећења и инвалидности у поступцима код надлежног органа, осим испитивања по упуту 

стручно-медицинског органа у поступку остваривања права из здравственог осигурања, 

односно ради остваривања одређених права код других органа и организација; 

2) здравствени прегледи 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, за бављење рекреацијом и спортом; 

3) утврђивање здравственог стања осигураног лица по захтеву других 

органа, односно које се не остварује по захтеву стручно-медицинских органа у поступку у 

складу са овим законом (код осигуравајућих друштава, судова, у кривичном и 

преткривичном поступку, код издавања потврда за возаче моторних возила, утврђивања 

здравствене способности по предлогу послодавца, мера у вези са заштитом на раду итд.), 

ако овим законом није друкчије одређено; 

4) обавеза послодавца да из својих средстава обезбеди специфичну 

здравствену заштиту запослених, као друштвену бригу за здравље на нивоу послодавца у 

складу са законом којим се уређује здравствена заштита; 

5) коришћење здравствене заштите у супротности са начином и поступком 

остваривања здравствене заштите који је прописан овим законом и прописима донетим за 

спровођење овог закона; 

6) лични комфор и посебна удобност смештаја и личне неге у стационарној 

здравственој установи, односно смештај у једнокреветну или двокреветну болничку собу 

са посебним купатилом, као и телевизором, телефоном и другим ванстандардним 

условима смештаја, а који није медицински неопходан или се врши на лични захтев; 

7) здравствена заштита која је повезана са лечењем акутног пијанства; 

8) 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 које су 

настале након мастектомије 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; 

9) прекид трудноће из немедицинских разлога; 

10) необавезне имунизације и имунизације које су везане за путовање у 

иностранство или за обављање одређеног посла; 

11) стоматолошке услуге које нису утврђене као право из обавезног 

здравственог осигурања у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење 

овог закона; 
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12) дијагностика и лечење сексуалне дисфункције или сексуалне 

неадекватности, укључујући импотенцију, здравствене услуге, лекове и медицинско-

техничка помагала која су везана за промену пола, осим ако овим законом није друкчије 

одређено и реверзија претходне добровољне хируршке стерилизације; 

13) хируршки или инвазивни третман (укључујући гастични балон) који се 

односи на редукцију телесне тежине, осим ако су медицински неопходни, дијететски 

савети и програм губитка телесне тежине код лица старијих од 15 година живота, изузев 

предлагања дијететске исхране код новооткривених болесника са шећерном болешћу и 

болесника са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом; 

14) методи и поступци алтернативне, комплементарне или традиционалне 

медицине; 

15) лекови који нису на Листи лекова (осим лекова из члана 43. став 2. овог 

закона), односно лекови који се издају без рецепта, профилактички лекови и лекови који 

служе за промену атлетских могућности, лекови који се дају у сврху козметике, за 

престанак пушења, губитак телесне тежине, као и суплементи хране за специфичне дијете 

осим за лечење наследних метаболичких болести и болести праћених малапсорпцијом; 

16) дијагностика и лечење који су у фази истраживања, односно 

експеримента, лечење уз примену лекова и медицинских средстава који су у фази 

клиничких испитивања, дијагностика, лечење и рехабилитација, лекови и медицинско-

техничка помагала који нису пружени у складу са прихваћеним стандардима медицинске, 

стоматолошке и фармацеутске праксе; 

17) прегледи и лечења професионалних и аматерских спортиста који нису 

утврђени као право из обавезног здравственог осигурања, односно програми медицине 

спорта који имају за циљ побољшање спортске способности; 

18) радијална кератотомија или било која друга хируршка процедура за 

побољшање вида, у случају када се вид може адекватно побољшати коришћењем наочара 

или контактних сочива; 

19) санитетски превоз у случају када осигурано лице може да буде безбедно 

транспортовано на други адекватан начин, и хитан ваздушни саобраћај у случају када 

осигурано лице може бити сигурно транспортовано друмским или другим превозом; 

20) хидротерапија, терапија хипнозом, електрохипноза, електрослип терапија, 

електронаркоза и наркосинтеза; 

21) психолошко саветовање које се односи на промену понашања, третман 

лоших породичних и радних односа и неспособност памћења и учења; 

22) дуготрајна нега и кућна нега, као и нега у здравственој установи и 

установи социјалне заштите која се превасходно пружа с циљем уобичајене личне неге и 

опоравка, односно ради старања и помоћи при дневним животним активностима, као што 

су помоћ при ходу, смештање и устајање из кревета, купање, облачење, спремање хране, 

надзор над узимањем лекова, и која нема за циљ дијагностику, терапију или 

рехабилитацију због болести или повреде; 

23) медицинско-техничка помагала и имплантати који су преко стандарда 

функционалности који је медицински неопходан за третман болести или повреде; 

24) лечење компликација које су последица здравствених услуга које се не 

обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са овим законом; 

25) друге врсте здравствених услуга које нису утврђене као право из 

обавезног здравственог осигурања, у складу са општим актом Републичког фонда. 
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Услуге из става 1. овог члана плаћа осигурано лице из својих средстава, по 

ценама које утврђује давалац здравствене услуге. 

 

Члан 66. 

 

Потврда о коришћењу здравствене заштите важи до истека времена за које је 

издата, а најдуже за период од 12 месеци од дана издавања, односно за краћи период за 

који је осигураник упућен у иностранство, и не може се издати осигураном лицу уколико 

првостепена лекарска комисија утврди да постоје сметње у погледу здравственог стања 

осигураног лица. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, потврда о коришћењу здравствене заштите 

за време приватног боравка у иностранству из члана 64. овог закона издаје се најдуже за 

период од 90 дана од дана издавања потврде. 

 

ПОТВРДА О КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

ОСИГУРАНИКА КОЈИ ЈЕ УПУЋЕН НА РАД У ИНОСТРАНСТВО ИЗДАЈЕ СЕ ЗА 

ПЕРИОД ЗА КОЈИ ЈЕ ОСИГУРАНИК УПУЋЕН НА РАД У ИНОСТРАНСТВО, И НЕ 

МОЖЕ СЕ ИЗДАТИ ОСИГУРАНИКУ УКОЛИКО ПРВОСТЕПЕНА ЛЕКАРСКА 

КОМИСИЈА, ПРЕ ОДЛАСКА ОСИГУРАНИКА У ИНОСТРАНСТВО УТВРДИ ДА 

ПОСТОЈЕ СМЕТЊЕ У ПОГЛЕДУ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОСИГУРАНИКА. 

 

ЧЛАНУ УЖЕ ПОРОДИЦЕ ОСИГУРАНИКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПОТВРДА О КОРШИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

ИЗДАЈЕ СЕ ЗА ИСТИ ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ИЗДАЈЕ И ОСИГУРАНИКУ. 

 

ПОТВРДА О КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ВРЕМЕ 

ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ ИЗ ЧЛАНА 64. ОВОГ ЗАКОНА 

ИЗДАЈЕ СЕ ОСИГУРАНОМ ЛИЦУ НАЈДУЖЕ ЗА ПЕРИОД ОД 90 ДАНА ОД ДАНА 

ИЗДАВАЊА ОВЕ ПОТВРДЕ. 

 

Члан 79. 

 

Осигуранику из члана 73. овог закона припада накнада зараде због неге 

оболелог члана уже породице млађег од седам година живота или старијег члана уже 

породице који је тешко телесно или душевно ометен у развоју, у сваком појединачном 

случају болести најдуже до 15 дана, а ако је оболели, односно повређени члан уже 

породице старији од седам година живота, најдуже до седам дана. 

 

 Изузетно од става 1. овог члана, када постоје оправдани разлози који се 

односе на здравствено стање члана уже породице, првостепена лекарска комисија може 

продужити трајање привремене спречености за рад због неге члана уже породице, најдуже 

до 30 дана за негу детета млађег од седам година живота или старијег члана уже породице 

који је тешко телесно или душевно ометен у развоју, односно до 14 дана за негу члана уже 

породице који је старији од седам година живота. 
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 У случају тешког оштећења здравственог стања детета до навршених 18 година 

живота због тешког оштећења можданих структура, малигне болести, или другог тешког 

погоршања здравственог стања детета, другостепена лекарска комисија може, на предлог 

здравствене установе која обавља здравствену делатност на терцијерном нивоу у којој се 

дете лечи, као и упута изабраног лекара, продужити право на накнаду зараде због неге 

члана уже породице до четири месеца.  

 

 ПРОДУЖЕЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, 

ОЦЕЊУЈЕ ДРУГОСТЕПЕНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА НА СВАКИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ, 

ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ СЛУЧАЈ, У ЗАВИСНОСТИ ОД ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА 

ДЕТЕТА, КАО И НЕОПХОДНОГ ДАЉЕГ ЛЕЧЕЊА, ОДНОСНО РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 

АКО ЈЕ ПОТРЕБНО. 

 

Члан  96. 

 

 Висина накнада зараде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог 

осигурања, као и из средстава послодаваца у случајевима из члана 74. став 1. тач. 1), 4), 5) 

и 7) овог закона износи 65% од основа за накнаду зараде. 

 

 Висина накнаде зараде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог 

осигурања, као и из средстава послодавца, у случајевима из члана 74. став 1. тач. 2) и 6) 

овог закона И У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 79. СТ. 3. ОВОГ ЗАКОНА износи 100% од основа 

за накнаду зараде. 

 

 У случају привремене спречености за рад због болести или компликације у вези са 

одржавањем трудноће, за првих 30 дана привремене спречености за рад коју исплаћује 

послодавац из својих средстава, висина накнаде зараде обезбеђује се у износу од 100% од 

основа за накнаду зараде. 

 

 У случају привремене спречености за рад због болести или компликације у вези са 

одржавањем трудноће, почев од 31. дана привремене спречености за рад, висина накнаде 

зараде обезбеђује се у износу од 100% од основа за накнаду зараде, с тим што се из 

средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује износ од 65% од основа за 

накнаду зараде, као и износ од 35% од основа за накнаду зараде из средстава буџета 

Републике. 

 

 Средства у износу од 35% од основа за накнаду зараде, из става 4. овог члана, 

преносе се Републичком фонду који у име и за рачун буџета Републике уплаћује средства 

на рачун осигуранице ПОСЛОДАВЦА из става 3. овог члана. 

 

Члан 104. 

 

Накнада трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите 

обезбеђује се осигураним лицима, као и пратиоцу осигураног лица, у случају упућивања у 
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здравствену установу ван подручја матичне филијале, ако је здравствена установа удаљена 

најмање 50 километара од места његовог становања, у складу са одредбама овог закона. 
 

Накнада трошкова превоза припада осигураном лицу када је од изабраног 

лекара, здравствене установе или надлежне лекарске комисије упућен или позван у друго 

место ван подручја матичне филијале у вези са остваривањем здравствене заштите или 

ради оцене привремене спречености за рад. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, осигураном лицу упућеном на 

хемодијализу, као и на хемио и радио терапију, детету до навршених 18 година живота и 

старијем лицу које је тешко душевно или телесно ометено у развоју, упућеним на 

свакодневно лечење и рехабилитацију у здравствену установу, односно приватну праксу, 

ван места пребивалишта у друго место на подручју матичне филијале, припада накнада 

трошкова превоза на основу мишљења лекарске комисије. 

 

Члан 157. 

 

 Другостепена лекарска комисија: 

1) даје оцену по приговору осигураника, односно послодавца на оцену, 

односно на чињенично стање које је првостепена лекарска комисија утврдила; 

2) испитује по захтеву осигураног лица, филијале, односно послодавца 

правилност оцене коју као коначну даје првостепена лекарска комисија и о томе даје своју 

оцену и мишљење; 

3) даје оцену о продужењу права на накнаду зараде у складу са чланом 

74. став 3. СТ. 3. И 4. овог закона. 

 

 Другостепена лекарска комисија може да врши ревизију свих права, односно 

вештачење у вези са свим правима из обавезног здравственог осигурања о којима је 

одлучивао изабрани лекар, односно првостепена лекарска комисија, по захтеву осигураног 

лица, послодавца, матичне филијале, односно Републичког фонда. 

 

Члан 212а 

 

Републички фонд обавља послове централизованих јавних набавки у име и 

за рачун здравствених установа из Плана мреже здравствених установа који доноси Влада 

(у даљем тексту: План мреже), у складу са овим законом, осим ако законом којим се 

уређују јавне набавке није друкчије прописано, и то: 

1) спроводи централизоване јавне набавке на основу плана из става 5. овог 

члана, за које се средства обезбеђују у финансијском плану здравствене установе, односно 

Републичког фонда, као и у буџету оснивача здравствене установе, у складу са законом; 

2) прати извршење закључених уговора са најповољнијим добављачем; 

3) обавља и друге послове у складу са законом. 

 

За спровођење централизованих јавних набавки које Републички фонд 

обавља у име и за рачун здравствених установа из става 1. овог члана, није потребно 

претходно овлашћење, односно сагласност тих установа. 
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Здравствене установе из става 1. овог члана не могу да набављају робе и 

услуге за које Републички фонд, у име и за рачун тих установа, спроводи централизоване 

јавне набавке. 

 

Поступци јавних набавки спроводе се у складу са законом којим се уређују 

јавне набавке. 

 

Завод за јавно здравље основан за територију Републике прикупља, 

обједињује и анализира планове потреба здравствених установа из става 1. овог члана, на 

основу којих доноси План централизованих јавних набавки роба и услуга за здравствене 

установе из Плана мреже (у даљем тексту: План централизованих јавних набавки), који 

доставља Републичком фонду ради спровођења централизованих јавних набавки. 

 

Завод за јавно здравље основан за територију Републике дужан је да прибави 

мишљење републичких стручних комисија основаних у складу са законом, на План 

централизованих јавних набавки, као и да спроведе поступак усклађивања Плана 

централизованих јавних набавки и мишљења републичких стручних комисија пре 

достављања истог Републичком фонду. 

 

ПОСЛОВЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ВАКЦИНА ЗА 

ОБАВЕЗНУ ИМУНИЗАЦИЈУ ОБАВЉА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОСНОВАНА 

РАДИ ПРОИЗВОДЊЕ СЕРУМА, ВАКЦИНА И ДРУГИХ ИМУНОБИОЛОШКИХ И 

ДИЈАГНОСТИЧКИХ ПРЕПАРАТА И СРЕДСТАВА КОЈИМА СЕ СНАБДЕВАЈУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ. 

 

НА ПОСТУПАК ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ 

СТ. 2-6. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

Републички фонд обезбеђује средства заводу за јавно здравље основаном за 

територију Републике, за обављање послова у вези са израдом Плана централизованих 

јавних набавки, И ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА 

НАБАВКУ, ПРОИЗВОДЊУ, СКЛАДИШТЕЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСТАНОВА ВАКЦИНАМА ЗА ОБАВЕЗНУ ИМУНИЗАЦИЈУ,  у складу са законом. 

 

Влада доноси акт којим се ближе уређују услови, начин и поступак 

планирања потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне 

набавке, врсту робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су 

обухваћене Планом централизованих јавних набавки, као и друга питања од значаја за 

планирање, организовање и спровођење централизованих јавних набавки. 

 

 

 

 

 


