
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПАЦИЈЕНТИМА 
Врста здравствених услуга које се НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ 

на терет обавезног здравственог осигурања 
 
 
 
 Осигураним лицима у оквиру обавезног здравственог осигурања НЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ у складу са 
чланом 61. Закона о здравственом осигурању (Службени гласник Републике Србије број: 107/2005;109/05;  57/11 
110/12 и 119/12), 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 од других органа и 
организација;  
 
 2) здравствени прегледи ради уписа у средње школе, високошколске уставнове и на курсеве, добијање 
уверења о здравственој способности за заснивање радног односа, односно добијање других дозвола за рад, за 
бављање 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 предогу послодавца, мера у вези са зашитом 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 здравстене заштиоте у супротности са начимном 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 куптилом, као и телевизором, 
телефоном  и другим ванстандардним условим самештаја, а који није медицинкси 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 врећања телесне функције, као и вршење хируршких естетских  корекција органа и делова тела, осим за:  
корекције урођених аномалија које проузрокују функционалне сметње, естетске корекције након тешких 
повреда, односно болести које су неопходне за урпостављање битних функција органа и делова тела: 
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 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 пописима донетим за спровођење овог закона; 
 
 12) дијагностика и лечење сексуалне дисфункције или сексуане неадекватности, укључујући 
импотенцију, здравствене услуге, лекове и медицнско.техничка помагала која су везана за промену пола и 
реверзија претходне добровољне хируршке стерилизације; 
 
 13) хируршки или ивнвазивни третман (укључујући гастични балон) који се односи на редукцију телесне 
тежине, осим ако су медицнски 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 у поступци алтернативне, комплементарне или традиционалне медицине; 
 
 15) лекови који нису на Листи лекова (осим лекова из чкана 43. став. 2. 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 малапсорпацијом; 
 
 16) дијагностика и лечење који су у фази истраживања, односно ексеримента, лечење уз примену лекова 
и медицинских средстава који су у фази клиничкијх испитивања, дијагностика, лечење и рехабилитација, лекови 
и медицинско-техничка помагала који нису пружени у складу са прихваћенинм стандардима медицинске, 
стоматолошке и фармацеутске праксе; 
 
 17) прегледи и лечења професионалних 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 ваздушти саобраћај у случају када осигурано лице може бити сигурно транспортовано 
друмским или другим превозом; 
 
 20) хидротерапија, трапија 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 активностим, као што су помоћ при ходу, смештање и устајање из кревета, купање, облачење, 
спремање хране, надзор над узимањем, лекова, 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 усуга које се не обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања, у складу за овим законом; 



 3

 
 
 
 25) друге врсте здравствених услуга које нису утврђене као право из обавезног здравственог осигурања, 
у складу са општим актом Републичког завода. 
 
 Ове услуге плаћа осигурано лице из својих средстава, по ценама које утврђује Управни одбор Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. 
 
 
      
 
   С поштовањем, 
 
 
 
 

Помоћник директора за опште, 
правне и кадровске послове 
Опште болнице „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор 
 
 

 

Дректор Опште болнице „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор 

Лалић Весна, дипл. ецц.  Грба др Милан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


