ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УПУЋИВАЊА ОСИГУРАНИХ
ЛИЦА НА ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО
("Сл. гласник РС", бр. 68/2005)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилником уређују се услови под којима осигурана лица Републичког завода за
здравствено осигурање (у даљем тексту: Завод) могу да се упуте на лечење у
иностранство, индикације за упућивање на лечење у иностранство, начин решавања
захтева за упућивање на лечење у иностранство, права која осигураним лицима
припадају у вези са одласком, боравком и повратком са лечења у иностранству, као и
учешће стручног конзилијума референтних здравствених установа терцијарног нивоа
здравствене делатности и рад Лекарске комисије за упућивање осигураних лица на
лечење у иностранство (у даљем тексту: Лекарска комисија) у вези са лечењем у
иностранству.

Члан 2
Осигурано лице које болује од болести, стања и повреда, утврђених овим
правилником, које се не могу успешно лечити у Србији може се под условима и на
начин прописан овим правилником упутити на лечење у иностранство у здравствену
установу у којој постоји могућност успешног лечења, односно излечења заснованог на
примени признатих научних медицинских метода и медицинских средстава које су
потврђени у лекарској пракси.
Осигурано лице Завода не може се упутити на експериментално лечење или
испитивање у инострану здравствену установу.

Члан 3
Под лечењем у иностранству у смислу овог правилника подразумева се амбулантно,
поликлиничко и болничко лечење, а изузетно и претраживање међународних регистара
органа и ткива.

Члан 4
На лечење у иностранство могу се упутити осигурана лица ради лечења обољења,
стања или повреда утврђених индикацијама за упућивање на лечење у иностранство.

Члан 5
О праву осигураног лица на лечење у иностранству у првом степену решава директор
Завода, а у другом степену Комисија за жалбе Завода (у даљем тексту: Комисија за
жалбе).
Решење из става 1. овог члана доноси се на основу оцене Лекарске комисије, у
законском року од дана подношења захтева односно жалбе.

Индикације за упућивање на лечење у иностранство
Члан 6
Лекарска комисија на предлог стручних конзилијума референтних здравствених
установа терцијарног нивоа здравствене делатности утврђује и тромесечно усклађује
индикације за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство (у даљем тексту:
индикације).
Индикације из става 1. овог члана Лекарска комисија утврђује посебним актом Одлуком.

Услови за упућивање
Члан 7
Осигурано лице Завода може да буде упућено на лечење у инострану здравствену
установу ако су поред индикација из члана 6. овог правилника испуњени и следећи
услови:
1. да одговарајуће лечење (третман) није могуће у Србији услед недостатка
одговарајућег стручног кадра, односно када нема техничких могућности за његову
примену;
2. да лечење које се препоручује има доказану делотворност у одговарајућим
клиничким студијама и мора бити делотворан када се примени у свакодневној пракси
лекара, што се установљава прегледом литературе;
3. да предложено лечење (третман) мора бити исплативо што значи:
- да су дугорочне уштеде за систем здравствене заштите веће од иницијалних
трошкова, и
- да су трошкови за унапређење здравственог стања осигураног лица прихватљиви
када се упореде са другим приоритетима Министарства здравља (ово се установљава
на основу табеле са трошковима сваке добијене квалитетне године живота).
4. да недобијање предложеног лечења (третман) може довести до озбиљних
иреверзибилних промена здравственог стања осигураног лица или условљава
немогућност враћања изгубљених функција, односно озбиљног заостајања у
нормалном расту и развоју детета;

5. да ће предложено лечење (третман) довести до значајног продужења и побољшања
квалитета живота осигураног лица (мерених квалитетним годинама живота које се
такође установљавају прегледом литературе за одређено обољење и стање);
6. да је предложено лечење (третман) познат у пракси и да не представља
експериментални облик лечења.

Уговарање лечења осигураних лица Завода са иностраним здравственим
установама
Члан 8
Завод до краја текуће године објављује међународни јавни оглас којим позива
иностране здравствене установе за закључивање уговора за пружање услуга
здравствене заштите, осигураним лицима Завода, у наредној години.
Инострана здравствена установа, која се јави на међународни јавни оглас из става 1.
овог члана, треба да испуни следеће услове:
- услове из члана 2. овог правилника;
- да понуди најповољније услове у вези стандарда здравствених услуга, трошкова
лечења, дужине трајања лечења;
- да понуди сарадњу, са здравственим установама у Србији, по престанку лечења у
иностраној здравственој установи и
- друге услове од значаја за ефикасно и рационално лечење.
По спроведеном поступку, у складу са ст. 1. и 2. овог члана са изабраном иностраном
здравственом установом Завод закључује уговор.

Члан 9
Уговором закљученим са изабраном иностраном здравственом установом утврђују се:
- одговарајући стандард лечења, односно здравствених услуга у односу на
расположива средства Завода;
- начин пријема на лечење, третман примљеног осигураника на лечење;
- цене здравствених услуга или пакета услуга које се спроводе за лечење обољења,
стања или повреда, утврђених индикацијама на основу члана 6. овог правилника (цене
здравствених услуга не могу бити веће од цена које инострана здравствена установа
примењује за лечење домицилних осигураника) и утрошених медицинских средстава;
- планирано трајање дужине лечења - број дана, обавеза и рокови достављања
извештаја о спроведеном лечењу са спецификацијом пружених здравствених услуга и
медицинском документацијом, као и друга питања од значаја за ефикасно и
рационално лечење у иностраној здравственој установи.

II УСЛОВИ И НАЧИН УПУЋИВАЊА НА ЛЕЧЕЊЕ У
ИНОСТРАНСТВО
Захтев и предлог за лечење
Члан 10
Поступак за упућивање на лечење у иностранству покреће се на захтев осигураника,
родитеља, усвојиоца, законског стараоца осигураног лица или органа старатељства
осигураног лица (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за упућивање за лечење у иностранство подноси се на основу предлога
стручног конзилијума одговарајуће специјалности референтне здравствене установе
терцијарне здравствене делатности (у даљем тексту: референте здравствене
установе). Уз захтев се подноси медицинска документација о спроведеном лечењу у
земљи.
Предлог из става 2. овог члана подноси се за обољења утврђена у индикацијама из
члана 6., на обрасцу који садржи следеће податке:
1. да ли су искоришћене све могућности лечења у Србији, односно да ли су
спроведени сви медицински поступци у вези са постављеном дијагнозом, и да не
постоји могућност лечења у здравственим установама у Србији. У предлогу се
обавезно наводе одговарајући разлози за упућивање у иностранство (опрема,
искуство, знање и слично);
2. да је могуће успешно лечење у иностранству у складу са чланом 7. овог правилника,
укључујући и здравствене установе у иностранству које се предлажу, са којом је
закључен уговор, предлог врсте лечења који треба спровести у иностранству
(амбулантно-поликлиничко испитивање, лечење, болничко лечење, контролни преглед
и дужина трајања предложеног лечења и др);
3. медицинску документацију на основу које се даје предлог (последњи клинички налаз,
радиолошки налаз, лабораторијски налази) и предлог дијагностичких, терапијских
поступака које је потребно спровести у иностранству јер се не раде у земљи;
4. да ли се лечење може спровести ангажовањем иностраног медицинског стручњака у
одговарајућој здравственој установи у земљи и под којим техничким, организационим и
финансијским условима.

III ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЛОКРУГ РАДА ЛЕКАРСКЕ КОМИСИЈЕ
Члан 11
О захтеву осигураног лица и предлогу стручног конзилијума референтне здравствене
установе за упућивање на лечење у иностранство, оцену даје Лекарска комисија.

Члан 12
Лекарска комисија има 25 чланова, који су истакнути стручњаци, различитих
специјалности.
Директор Завода образује лекарску комисију.
Лекарска комисија има председника и заменика председника који организују рад и
учествују у раду Лекарске комисије.
Лекарска комисија доноси Пословник о раду.

Члан 13
Лекарска комисија ради у већу од 3 члана. Председник лекарске комисије, односно
заменик председника у одсуству председника одређује састав већа из реда од чланова
Лекарске комисије, водећи рачуна да председавајући већа мора да буде лекар
одговарајуће специјалности.
Председавајући већа сазива и води седницу већа на којима се разматрају предлози и
дају оцене за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство, у складу са
одредбама овог правилника.
Оцену о упућивању на лечење у иностранство веће Лекарске комисије доноси
једногласно.
О раду већа на седницама води се записник који потписују чланови тог већа и
оверавају факсимилом лекара.
Члан Лекарске комисије који је потписник предлога за упућивање на лечење у
иностранство не може учествовати у раду већа Лекарске комисије која даје оцену о
потреби упућивања осигураног лица на лечење у иностранство.
Лекарска комисија периодично (најмање тромесечно) у пуном саставу разматра све
одобрене захтеве и на основу анализе предлаже мере за унапређење здравствене
службе у земљи.
Стручне и административне послове за рад Лекарске комисије обавља стручна служба
Завода.
Остала питања из рада лекарске комисије уређују се пословником.

Члан 14
На захтев осигураног лица и предлога за упућивање на лечење у иностранство оцену
за упућивање осигураног лица на лечење у иностранство даје Лекарска комисија.
Оцена из става 1. садржи следеће констатације:
- да су искоришћене све могућности за лечење у земљи;
- да постоји могућност успешног лечења у иностранству у иностраној здравственој
установи са којом је Завод закључио Уговор о упућивању осигураних лица на лечење у
иностранство у текућој години;
- да предложено лечење (третман) испуњава услове из члана 7. овог правилника;
- начин лечења који се спроводи у иностраној здравственој установи (стационарно
лечење, контролни преглед, или обезбеђење иностраног стручњака за лечење у
земљи) и време неопходно за лечење у иностранству, предвиђено уговором са
иностраном здравственом установом;
- потребу пратиоца, односно стручног пратиоца, даваоца органа или ткива време
ангажовања пратиоца осигураног лица;
- начин и врста превозног средства (воз, кола за спавање, аутобус, авион, кола хитне
помоћи и др.);
- да ли је ради наставка лечења у земљи потребно набавити лек којим је осигурано
лице лечено у иностранству у количини потребној за обезбеђивање лека у складу са
Законом о лековима и медицинским средствима и општим актима Завода;
- да ли је неопходно продужење, односно скраћење лечења у иностраној здравственој
установи, с обзиром на могућност наставка лечења у земљи.

IV ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ЛЕЧЕЊЕ У
ИНОСТРАНСТВУ
Члан 15
На основу оцене комисије, сагласности иностране здравствене установе о пријему
осигураног лица на лечење и утврђеног дана пријема на лечење, директор Завода у
законском року доноси решење.
Решењем о упућивању на лечење у иностранству одређује се земља, место,
здравствена установа у коју се осигураник упућује са којом је Завод закључио Уговор о
упућивању на лечење, дан почетка лечења, дужина трајања лечења, пратилац
(стручни пратилац, давалац органа и ткива), износе аконтација трошкова лечења,
превоза и дневница, врста превоза, начин плаћања трошкова лечења, обавеза
подносиоца захтева, односно пратиоца и стручног пратиоца у одређеном року да
поднесу писани извештај са потребном документацијом о обављеном лечењу, поука о
правном леку.

Члан 16
Ако је лечење трајало дуже него што је утврђено решењем из члана 15. овог
правилника оправданост продужења лечења цени Лекарска комисија.
Захтев са образложеним предлогом иностране здравствене установе подноси се, пре
истека 2/3 времена одобреног лечења.
На основу сагласности комисије за продужење лечења, директор Завода доноси
решење и обавештава се подносилац захтева и инострана здравствена установа.
Кад Лекарска комисија оцени да не постоје услови за продужење лечења директор
Завода доноси решење којим се одбија захтев за продужење лечења.

V ПОСТУПАК О ЖАЛБИ
Члан 17
Против решења које доноси директор Завода подносилац захтева може да изјави
жалбу Комисији за жалбе у року од 15 дана од дана пријема решења.
Комисија за жалбе, већином гласова, доноси решење које је коначно у управном
поступку.

VI ПРАТИЛАЦ
Члан 18
Осигурано лице уколико је из медицинских разлога неопходно има право на пратиоца,
односно стручног пратиоца, у одласку и повратку са лечења у трајању од три дана.
Осигурано лице до 7 година живота за време лечења у иностраној здравственој
установи има право на пратиоца за време стационарног лечења.
За више осигураних лица, који се истовремено у исто место упуте на лечење у
иностранство може се одобрити један стручни пратилац.

Члан 19
Пратилац, односно стручни пратилац је дужан да осигураном лицу пружи потребну
помоћ у одласку на лечење у и повратку са лечења, приликом смештаја, да обави све
неопходне послове у вези са лечењем и боравком и да се одмах по обављеним
пословима првим превозним средством врати у земљу.
Пратилац, односно стручни пратилац је дужан да се одмах по доласку на лечење и при
одласку са лечења јави иностраној здравственој установи.
По завршеном лечењу осигураног лица у иностраној здравственој установи пратилац,
односно стручни пратилац је дужан да у року од 15 дана поднесе извештај о лечењу са
потребном медицинском и другом документацијом.

Извештај о лечењу садржи: дан и час поласка на пут, дан и час пријема у инострану
здравствену установу, дан и час отпуста из иностране здравствене установе, дан
обављања амбулантног лечења, дан и час повратка у земљу.
Уз извештај о лечењу подноси се: медицински извештај о обављеном лечењу, отпусна
листа, докази о извршеним амбулантним прегледима и другим медицинским услугама,
оригинални рачуни о плаћеним услугама, авионске, односно возне карте и друга
документација.

Члан 20
Осигурано лице је дужно да се у року од 15 дана по завршеном лечењу у иностранству
јави здравственој установи која је дала предлог за лечење са потребном медицинском
документацијом ради наставка лечења.

VII НАБАВКА ЛЕКОВА
Члан 21
Осигурано лице које је лечено у иностранству на терет Завода може набавити при
повратку из иностранства лек којим је лечен у иностраној здравственој установи ако се
лек са истим или сличним дејством не производи у Србији.
Количина лека не може бити већа од количине потребне за спровођене утврђене
терапије у трајању најдуже до 30 дана, а до обезбеђивања лека у складу са Законом о
лековима и медицинским средствима и општим актима Завода.

Члан 22
Оправданост набавке лека из члана 21. овог правилника цени Лекарска комисија на
основу извештаја лекара иностране здравствене установе.
Сагласност за набавку лека по поднетом захтеву и накнадно прибављене оцене
лекарске комисије даје се осигураном лицу решењем директора Завода.

Члан 23
Подносилац захтева је дужан да одмах по повратку осигураника у Србију преда
набављену количину лека здравственој установи у којој му се обезбеђује наставак
лечења и да о набављеној количини и врсти лека обавести Завод.
Здравствена установа која обезбеђује наставак лечења леком из иностранства дужна
је да води евиденцију о врстама и количини примљених и издатих лекова набављених
у иностранству.

Листа чекања
Члан 24
Лекарска комисија из члана 12. овог правилника утврђује Листу чекања за упућивање
осигураних лица у иностранство, сходно Објашњењу за праћење квалитета рада у
здравственим установама број: 011-00-00018/04-03, које је донео министар здравља,
изузев у случају постојања апсолутне хитности а што утврђује надлежно веће Лекарске
комисије.
Предност за редослед стављања осигураних лица на Листу чекања којима је оценом
Лекарске комисије дата сагласност за лечење у иностранству, имају деца и млади до
навршених 26 година живота.
Сагласност на Листу чекања обзиром на реализацију прихода Завода утврђеног
Финансијским планом, даје директор Завода.

VIII ДОВОЂЕЊЕ ИНОСТРАНОГ МЕДИЦИНСКОГ
СТРУЧЊАКА У ЗЕМЉУ
Члан 25
Осигураном лицу, уколико је то целисходније и економичније, може се, под условима
утврђеним овим правилником, уместо упућивања на лечење у иностранство,
обезбедити лечење у одговарајућој здравственој установи у Србији уз ангажовање
иностраног медицинског стручњака.
За ангажовање иностраног медицинског
надлежних органа Републике Србије.

стручњака,

прибавља

се

сагласност

Члан 26
За лечење осигураног лица у одговарајућој здравственој установи у Србији довођењем
иностраног медицинског стручњака предлог даје стручни конзилијум референтне
здравствене установе а оцену даје Лекарска комисија.
На основу оцене из става 1. овог члана Завод, односно Завод и референтна
здравствена установа као сауговарачи закључују уговор о раду са иностраним
медицинским стручњаком којим се регулише:
- време трајања боравка иностраног медицинског стручњака у одговарајућој
здравственој установи у Србији;
- износ и начин плаћања накнаде и други услови у вези са боравком и радом
иностраног медицинског стручњака у одговарајућој здравственој установи у Србији.
Контакте са иностраним медицинским стручњаком у вези са закључењем уговора из
става 2. овог члана Завод остварује непосредно и преко референтне здравствене
установе у Србији.
Услове уговора из става 2. утврђује Управни одбор Завода.

Члан 27
Завод са одговарајућом здравственом установом обезбеђује потребне услове у вези са
довођењем, боравком иностраног медицинског стручњака и начином лечења
осигураних лица.

IX ОБРАЧУН И НАКНАДА ТРОШКОВА
Члан 28
Трошкове лечења осигураног лица у иностранству, односно ангажовање иностраног
стручњака обезбеђује се на терет средстава здравственог осигурања.
Трошковима лечења у смислу става 1. сматрају се:
- трошкови лечења у иностраној здравственој установи (амбулантно и стационарно
лечење),
- трошкови довођења, боравка и рада иностраног медицинског стручњака у Србији,
- набавка лека из иностранства по члану 21. овог правилника,
- накнада путних трошкова (трошкови превоза и дневница на име трошкова исхране и
смештаја),
- трошкови сахране и превоза посмртних остатака,
- трошкови за издавање виза, аеродромских такси и свих других зависних трошкова без
којих се не може реализовати путовање, односно одлазак на лечење.

Обрачун трошкова
Члан 29
Осигураном лицу упућеном на лечење у иностранство и његовом пратиоцу, односно
даваоцу ткива и органа, као и стручном пратиоцу припада накнада трошкова на терет
средстава здравственог осигурања:
- накнада трошкова превоза,
- накнада трошкова исхране и смештаја који се обрачунава путем дневница.
Накнада трошкова превоза припада за редовна превозна средства јавног саобраћаја
(авион - туристичка класа, железница - И класа). Изузетно се може одобрити и друга
врста превоза ако то захтева природа болести осигураног лица.
Дневнице из става 1. овог члана одређују се у износу од 70,00 ЕУРА, односно у
одговарајућој противвредности у другој валути.
Осигураном лицу до 7. године живота за време путовања и амбулантног лечења
припада на име трошкова исхране и смештаја дневница у висини од 50% дневница
утврђених у смислу става 3. овог члана.

Осигурано лице и пратилац имају право на трошкове исхране и смештаја (дневнице) за
боравак у иностранству најдуже до 30 дана.
Пратиоцу и стручном пратиоцу припада накнада трошкова смештаја и исхране
(дневнице) за време путовања, амбулантног и стационарног лечења осигураног лица.
Када је осигураном лицу и другим лицима којима се по одредбама овог правилника
одобравају дневнице обезбеђен смештај и исхрана путем плаћања тзв. пакета услуга
иностране здравствене установе или помоћи или другом врстом хуманитарне помоћи
посредовањем иностраних фондација и хуманитарних организација, припадајући износ
дневница се сразмерно умањује за износ обезбеђене хуманитарне помоћи.

Члан 30
На основу поднетог извештаја о лечењу у иностранству и приложене документације из
члана 19. овог правилника директор Завода доноси решење о коначном обрачуну
трошкова лечења.
При обрачуну трошкова узима се у обзир:
- дан одласка на лечење и дан повратка са лечења,
- време проведено на стационарном, односно амбулантном лечењу у иностраној
здравственој установи,
- износ примљене аконтације за осигурано лице и пратиоца, стручног пратиоца,
односно даваоца ткива и органа.
Обрачун дневница врши се у валути у којој је примљена аконтација дневница.
Ако је износ примљене аконтације већи од припадајућих дневница и стварних
трошкова превоза утврђује се обавеза осигураника, односно пратиоца (стручног
пратиоца) да у року од 15 дана по пријему решења изврши повраћај више примљених
средстава на име трошкова превоза и дневница у валути у којој је примио аконтацију.
Ако је износ примљене аконтације мањи од дневница и стварних путних трошкова који
осигуранику, односно пратиоцу (стручном пратиоцу и даваоцу органа или ткива)
припадају, разлика се исплаћује у динарској противвредности обрачуната по средњем
званичном курсу који важи на дан исплате.

Накнада трошкова сахране и превоза посмртних остатака
Члан 31
У случају смрти осигураног лица за време путовања, амбулантног или стационарног
лечења у иностраној здравственој установи лицу које је сносило трошкове набавке
погребне опреме, отпреме и превоза посмртних остатака у Србију, Завод накнађује
најнеопходније трошкове у складу са прописима и по тарифама које би важиле за
осигуранике земље у којој је осигурано лице лечено.
Одредба става 1. односи се и на пратиоца, односно стручног пратиоца као и на
даваоца органа или ткива.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32
Осигураном лицу о чијем захтеву за упућивање на лечење у иностранство није
одлучено до дана ступања на снагу овог правилника, одлучиће се по одредбама
Правилника који је важио до доношење овог правилника.

Члан 33
Осигурано лице које је лечено у иностраној здравственој установи, а да није упућено
на лечење у складу са овим правилником нема право на накнаду трошкова тог лечења
по одредбама овог правилника.

Члан 34
Завод најмање једном годишње подноси информацију о упућивању осигураних лица на
лечење у иностранство Управном одбору Завода.
Информација из става 1. овог члана садржи податке о броју поднетих захтева, броју
осигураних лица упућених на лечење у иностранство по обољењима и земљама,
податке о дужини лечења, резултатима лечења, старосној и структури лечених лица,
висини трошкова и број одбијених захтева.

Члан 35
До спровођења поступка за закључивање уговора са иностраним здравственим
установама о упућивању осигураних лица, осигурана лица ће се упућивати у
здравствену установу коју предложи Лекарска комисија.
За вођење поступка по одредбама овог правилника утврђују се одговарајући обрасци и
евиденције посебном одлуком директора Завода.

Члан 36
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и
начину упућивања осигураника на лечење у иностранство ("Службени гласник СРС",
бр. 86/93 и 89/93).

Члан 37
Овај правилник ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

