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Партиципација

Одсјек за заштиту права осигураних лица:
Тел: 051 249 238
zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org

Одјељење  за односе са јавношћу:
Тел: 051 249 211
portparol@zdravstvo-srpske.org

www.zdravstvo-srpske.org

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 (УКЦ РС), 
партиципација се плаћа за највише 12 дана.

ВАЖНО: Плаћањем наведеног износа 
партиципације у болници обухваћене су све 
услуге које су вам пружене за вријеме болничког 
лијечења и сви коришћени лијекови. 

Партиципација у трошковима
лијечења изван РС

Осигураници који су ослобођени плаћања 
партиципације и када се лијече у здравственим 
установама изван РС, такође, су ослобођени 
плаћања ове обавезе. Они који нису ослобођени, 
плаћају партиципацију углавном у износу од 10 
одсто од цијене лијечења. 

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

Цијене здравствених услуга, као и износи 
партиципације, доступни су  на сајту Фонда
www.zdravstvo-srpske.org  у Цјеновнику 
здравствeних услуга.



Зашто осигураници плаћају партиципацију?

Партиципација je лично учешће осигураних 
лица у дијелу трошкова здравствене заштитe, 
будући да средства из обавезног здравственог 
осигурања нису довољна да покрију у потпуности 
финансирање здравствених услуга. Партиципација је 
и један од механизама за рационално коришћења 
здравствене заштите. Актима Фонда дефинисано 
је које су категорије осигураника у потпуности 
ослобођене плаћања партиципације, а ко је 
ослобођен плаћања партиципације за основну 
болест и за све њене компликације.

Које категорије осигураника су у потпуности 
ослобођење плаћања партиципације?

• Дјеца до 15 година
• Лица старија од 65 година
• Пензионери са најнижом пензијом
• РВИ и породице погинулих бораца
• Лица са оштећеним видом (прва и друга 

категорија)
• Добровољни даваоци крви који су даривали 

крв више од 10 пута (они који су даривали крв 
мање од десет пута, ослобођени су плаћања 
партиципације једну годину од последњег 
даривања)

• Корисници сталне новчане помоћи и лица 
смјештена у установе социјалне заштите

• Труднице и породиље за вријеме трајања 
породиљског одсуства

• Лица обољела од ријетких болести која су 
регистрована у Центру за ријетке болести

• Лица која су учествовала или учествују у 
поступку трансплантације људских органа, 
ткива и ћелија као и њихови даваоци.
ВАЖНО: За лијекове са листе Б сви осигураници 
без изузетка плаћају партиципацију у износу од 
50 одсто. Дакле, не постоји категорија која је 
ослобођена плаћања партиципације за лијекове 
са ове листе
.

За које прегледе и стања су осигураници 
ослобођени плаћања партиципације?

• Вантјелесна оплодња
• Прегледи и лијечење у сврху планирања 

породице, прегледи и лијечење у вези с 
трудноћом,  порођајем и прекидом трудноће из 
медицинских разлога

• Пратиоци осигураних лица која имају право на 
пратиоца

• Прегледи и лијечење болести уста и зуба код 
трудница и породиља

• Прегледи и лијечење болести уста и зуба лица 
са урођеним или стеченим деформитетом лица 
или вилица

• Прегледи и лијечење у вези са заразним 
болестима  за које је законом прописано 
провођење мјера за спрјечавање њиховог 
ширења

• Хитна медицинска стања, укуључујући и хитни 
санитетски преглед

• Прегледи и лијечење због професионалних 
болести и повреда на раду

• Мјере превенције и раног откривања болести

Код лијечења којих болести и компликација 
осигураници не плаћају партиципацију? 

• Малигне болести
• Дијабетес
• Хемофилија
• Мултипла склероза
• Церебрална парализа
• Прогресивна мишићна обољења
• Неправилан развој костију и хрскавице
• Плегија
• Хронична бубрежна инсуфицијенција
• Целијакија
• Реуматска грозница
• Ментална болест
Дакле, више од 50 одсто осигураника је по неком 
основу ослобођено плаћања партиципације.


