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Одређеним категоријама осигураних лица, 
најугроженијим и најосјетљивијим, обезбјеђена 
је потпуна здравствена заштита и обухваћеност 
обавезним здравственим осигурањем. Посебне 
категорије у друштву требају и посебну пажњу, зато 
Фонд не условљава уплатом доприноса коришћење 
здравствене заштите оних осигураних лица који су од 
социјално - медицинског значаја за наше друштво. 

Које су то категорије?

Правилником о утврђивању својства осигураног 
лица, матичној евиденцији и здравственој књижици 
(доступан на www.zdravstvo-srpske.org) прописано 
је да се овјера здравствених књижица, односно 
коришћење права из здравственог осигурања, 
не условљава уплаћеним доприносом за сљедеће 
категорије:
• дјецу до 15 година живота, труднице и 

породиље, лица старија од 65 година;
• лица обољела од заразних болести, малигних 

болести, дијабетеса, менталних болести, 
прогресивних мишићних обољења;

• ратне војне инвалиде и породице погинулих 
бораца;

• лица са трансплантираним органима и лица 
у вези са узимањем, давањем и размјеном 
људских ткива и ћелија и људских органа.

Шта ово значи у пракси?

То значи да овим категоријама осигураних лица 
права из здравственог осигурања неће бити никада 
ускраћена, без обзира да ли је за њих уплаћен 
допринос за здравствено осигурање. Једини услов 
је да буду пријављени на здравствено осигурање. 
Међутим,  то  не значи да за ове категорије није 
потребно да се уплаћује допринос, јер је то законска 
обавеза свих обвезника!
Такође, наведеним категоријама осигураника 
обезбјеђена је здравствена заштита у цјелости о 
трошку Фонда, без плаћања партиципације, за све 
услуге које спадају у обавезно здравствено осигурање.

Пријава на осигурање

Од 2020. године омогућено је да лица од посебног 
социјално – медицинског значаја, уколико немају 
други основ осигурања, на осигурање могу да се 
пријаве и по основу свог статуса, односно стања. 
То значи да уколико не постоји други основ, лица 
могу да се пријаве на осигурање и по основу 
година живота, посебног друштвеног статуса, 
специфичног обољења и сл. Дакле, дјеца до 15 
година, лица старија од 65 година, као и труднице 
и породиље, уколико немају други основ осигурања, 
могу бити пријављени на осигурање по основу 
година живота, односно свог стања. На овај начин 
обезбјеђена је већа заштита права одређених, прије 
свега најугроженијих категорија становништва, и 
практично се не може десити да неко лице остане 
без здравственог осигурања.


