
ПАРТИЦИПАЦИЈА ИЛИ ЛИЧНО УЧЕШЋЕ  У  ТРОШКОВИМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Партиципација је уобичајен термин за лично учешће осигураних лица у дијелу трошкова 

здравствене заштитe и један је од механизама којим се обезбјеђује  рационално коришћења 

здравствене заштите. 

 

У Републици Српској је око 50 одсто укупно осигураних по неком основу ослобођено 

плаћања партиципације. Поједине категорије осигураних лица су ослобођене плаћања 

партиципације у свим случајевима изузев код коришћења лијекова са листе Б и лијечења у 

иностранству на лични захтјев, док су друге категорије ослобођене плаћања партиципације 

само код лијечења посебно издвојене групе тежих хроничних и ријетких болести, односно 

код лијечења основне болести и њених компликација (нпр. малигне болести, дијабетес и др.).  

 

 

Услуге здравствене заштите за које се не плаћа партиципација и категорије осигураних 

лица које не плаћају партиципацију 

 

 

 

 

ВОДИЧ КРОЗ ПРАВА 

Услуге здравствене заштите и 

категорије осигураних лица 

МКБ шифра 

дијагнозе 
Појашњење 

  
  

Дјеца до 15 година живота 
  

  Не плаћају партиципацију ни за једну 

услугу из обавезног здравственог 

осигурања, изузев за лијекове са листе Б и 

у случају коришћења здравствене заштите 

у иностранству на лични захтјев родитеља 

или старатеља 

  
  

Лица преко 65 година живота 

  Не плаћају партиципацију ни за једну 

услугу из обавезног здравственог 

осигурања, изузев за лијекове са листе Б и 

у случају коришћења здравствене заштите 

у иностранству на лични захтјев 

  
РВИ и породице погинулих 

бораца 

  Не плаћају партиципацију ни за једну 

услугу из обавезног здравственог 

осигурања, изузев за лијекове са листе Б и 

у случају коришћења здравствене заштите 

у иностранству на лични захтјев 

  
Лица са оштећеним видом (прва 

и друга категорија) 

  Не плаћају партиципацију ни за једну 

услугу из обавезног здравственог 

осигурања, изузев за лијекове са листе Б и 

у случају коришћења здравствене заштите 

у иностранству на лични захтјев 

  
  
  
   

Добровољни даваоци крви 

  До 10 даривања, партиципацију не плаћају 

12 мјесеци након посљедњег даривања 

крви; преко 10 даривања су трајно 

ослобођени партиципације. Не плаћају 

партиципацију ни за једну услугу из 

обавезног здравственог осигурања, изузев 

за лијекове са листе Б и у случају 

коришћења здравствене заштите у 

иностранству на лични захтјев 

  
Корисници сталне новчане 

помоћи и лица смјештена у 

установе социјалне заштите 

  Односи се на лица за које допринос плаћа 

центар за социјални рад. 
Не плаћају партиципацију ни за једну 

услугу из обавезног здравственог 

осигурања, изузев за лијекове са листе Б и 

у случају коришћења здравствене заштите 

у иностранству на лични захтјев 



 

  
  
  

Пензионери с најнижом пензијом 

  Не плаћају партиципацију ни за једну 

услугу из обавезног здравственог 

осигурања, изузев за лијекове са листе Б и 

у случају коришћења здравствене заштите 

у иностранству на лични захтјев 

  
Пратиоци осигураних лица која 

имају право на пратиоца 

  Не плаћају партиципацију за смјештај и 

исхрану у здравственој установи док траје 

лијечење лица у чијој су пратњи 

Мјере превенције и раног 

откривања болести 

  
Z11-Z13;  

Z20-Z29 

Нико од осигураних лица не плаћа 

партиципацију за ове услуге 

Прегледи и лијечење у сврху 

планирања породице, прегледи и 

лијечење у вези с трудноћом,  

порођајем и прекидом трудноће 

из медицинских разлога 

  
  

О 00-О99;  

Z30-З39 

Партиципација се не плаћа за услуге 

планирања породице, порођај и друге 

услуге у вези са трудноћом под наведеним 

дијагнозама (шифрама) 

  
Прегледи и лијечење болести 

уста и зуба код трудница и 

породиља 

  
  

Код породиља партиципација се не плаћа 

12 мјесеци након порођаја, односно 18 

мјесеци код рађања близанаца, трећег и 

сваког наредног дјетета 

  
 

Вантјелесна оплодња 

   

Партиципација се не плаћа само за услуге 

које се директно односе на поступак 

вантјелесне оплодње (дијагностика, 

терапија, процедура), а парови имају право 

на три поступка. 

Прегледи и лијечење болести 

уста и зуба лица са урођеним или 

стеченим деформитетом лица или 

вилица 
  

    
Осигурана лица с овим проблемом 

партиципацију не плаћају само за ове 

прегледе и лијечења 

Прегледи и лијечење у вези са 

заразним болестима  за које је 

законом прописано провођење 

мјера за спречавање њиховог 

ширења 

  Партиципација се не плаћа само код 

прегледа и лијечења које се односи на 

заразну болест 

  
Хитна медицинска стања, 

укуључујући и хитни санитетски 

превоз 

  Партиципација се не плаћа само за 

прегледе и лијечење које се односи на 

непосредну жиовотну угроженост 

  
Прегледи и лијечење због 

професионалних болести и 

повреда на раду 

  Партиципација се не плаћа само код 

прегледа и лијечења професионалне 

болести и повреде на раду 

  
Покретни ортодонтски апарат  

за дјецу 

  Фонд плаћа 100 % цијене стандарног 

апарата (цијена је дефинисана 

Цјеновником Фонда) 

  
Акрилатна тотална протеза за 

осигурана лица старија од 65 

година 
  

  Фонд плаћа 100 % цијене стандарне 

протезе (цијена је дефинисана 

Цјеновником Фонда) 

  
  

Малигне болести 

C00-C99,  

D00-D09; 
Z51.0 и Z51.1 

Партиципација се не плаћа само код 

прегледа и лијечења које се односи на 

наведене шифре дијагноза, укључујући  

лијекове и медицинска помагала 

 



 

   
Дијабетес 

Е10-Е14.8; 

Н08.3; G99.0; 

G59.0; G63.2; 
H28.0; H36.0; 

I179.2 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односе на наведене шифре 

дијагноза, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Хемофилија 

  
D66 –D67 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односе на наведене шифре 

дијагноза, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Eпилепсија 

  
G40-G41 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односе на наведене шифре 

дијагноза, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Прогресивна мишићна обољења 

  
G12, G36-G37, 

G70-G71 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односе на наведене шифре 

дијагноза, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
  

Церебрална парализа 

 

G 80 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односе на наведену шифру 

дијагнозе, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Mултипла склероза 

 

 G 35 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведену шифру 

дијагнозе, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Неправилан развој костију и 

хрскавице  

(остеогенесис имперфецта – 

терминални стадијум) 

  
Q78.0 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведену шифру 

дијагнозе, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Плегије (пара, квадри и тетра) 

 

G82 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведену шифру 

дијагнозе, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Хронична бубрежна 

исуфијенција 

  
N18, Z49 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведену шифру 

дијагнозе, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
  

Цистична фиброза 

  
  

E84 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведену шифру 

дијагнозе, укључујући  лијекове и 

медицинска помагала 

  
Целијакија и фенилкетонурија 

  
K90.0 E70.0 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведене шифре 

дијагноза, укључујући  лијекове 

(безглутенско брашно) 

  
Реуматска грозница 

  
I00-I01 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведене шифре 

дијагноза, укључујући  лијекове 

  
Хередитарне булозне 

епидермолизе 

  
Q81 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односи на наведену шифру 

дијагнозе, укључујући  лијекове и 

санитетски (завојни) материјал 



 

  
  
  

Трансплантација органа и ткива 

  
  
  

Z52, Z94 

За лијечења у вези с наведеним шифрама 

дијагноза, партиципацију не плаћа ни 

давалац ни прималац органа. Ослобађање 

од партиципације се односи и на лијек који 

користе лица са трансплантираним 

органима 

  
Менталне болести (психозе) 

F20-F29; F30; 

F31; F32.2; 

F33.3; F53 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односе на наведене 

шифре дијагноза, укључујући  лијекове 

  
Ментална ретардација 

  
F70-F79 

Партиципације су ослобођена лица 

неспособна за самосталан живот и рад. 

Партиципација се не плаћа код прегледа и 

лијечења које се односе на наведене 

шифре дијагноза, укључујући  лијекове 

 

Ријетке болести 

 Сви обољели од ријетких болести који су 

регистровани у Центру за ријетке болести 

УКЦ РС (имају картицу Центра) су 

ослобођени плаћања партиципације 

Како се плаћа партиципација у болници? 

 

Осигурана лица, која се налазе на стационарном лијечењу у болницама у Републици Српској, плаћају 

партиципацију само за одређени број дана проведених у болници, без обзира на то што је боравак у болници 

трајао дуже од тога. Нпр. ако је осигурано лице било 15 дана у  општој болници, партиципацију плаћа само за 

осам дана и то у износу који обично не прелази 10 КМ по дану, у зависности од тога на ком је одјелу 

проведено лијечење. На одјелима терцијарног ниво, партиципација се плаћа за највише 12 дана. 

За услуге чија је цијена већа од 500 КМ партиципација износи 5% од цијене услуге, изузев услуга које се 

финансирају по моделу 3 (нпр. тилт тест, поједине услуге из офталмологије...). 

Важно је да знате да су плаћањем наведеног износа партиципације обухваћене све услуге које су вам пружене 

за вријеме болничког лијечења и сви коришћени лијекови. Уколико вам је нпр. за вријеме болничког лијечења 

рађен преглед ултразвуком, за ту појединачну услугу нећете плаћати додатну партиципацију јер је и то 

обухваћено партиципацијом плаћеном за дан лежања у болници. 

 

Партиципација у трошковима лијечења изван РС 

 

Код лијечења изван Републике Српске, у здравственим установама с којима Фонд има потписан уговор, 

партиципација  за осигурана лица која нису ослобођена те обавезе, износи од 5 до 30 % од цијене лијечења. 

Изузетак је лијечење на лични захтјев осигураног лица, када партиципација износи 70 % од цијене лијечења. У 

случају када се осигураном лицу одобрава лијечење изван РС на његов лични захтјев, а могуће га је провести у 

нашим болницама, нико није ослобођен плаћања партиципације. 

Када осигурано лице користи здравствену заштиту за вријеме привременог боравка у иностранству (у земљи с 

којом БиХ има потписан споразум о социјалном осигурању), у трошковима здравствене заштите учествоваће у 

складу с прописима који се примјењују у тој земљи. 

 

Гдје је могуће пронаћи информацију о износу партиципације за појединачне услуге? 

 

Износ партиципације за појединачне услуге љекарског прегледа, дијагностике и терапије су прописане 

Одлуком о партиципацији,  коју можете да пронађете на интернет страници Фонда. Цијене здравствених 

услуга, као и износи партиципације, доступни су, такође, на сајту Фонда у Цјеновнику.  

 

Инфо контакти 

Одсјек за заштиту права осигураних лица: 

Тел: 051 249 238;  

мејл: zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org  

Одјељење за односе са јавношћу: 

Тел: 051 249 211; мејл: portparol@zdravstvo-srpske.org 

www.zdravstvo-srpske.org 

 

Здравствена књижица вриједи више ако знате своја права. 

 


