
КОРИШЋЕЊЕ КОРИШЋЕЊЕ   ЗДРАВСТВЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ   
ЗАШТИТЕЗАШТИТЕ    ЗА ЗА   ВРЕМЕ ВРЕМЕ   
ПРИВРЕМЕНОГПРИВРЕМЕНОГ    
БОРАВКА УБОРАВКА У   ИНОСТРАНСТВУ ИНОСТРАНСТВУ

Пре него што кренете на пут у иностранство важно је да знате да сва лица са овереном
картицом  здравственог  осигурања,  за  време  привременог  боравка  у  иностранству
(туристичко  путовање,  службенo путовањe и  др),  имају  право  на  коришћење  хитне
здравствене заштите на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО).

Да бисте остварили ово право потребно је да пре пута прибавите двојезични образац
ако  путујете  у  земљу  са  којом  имамо  закључен  међународни  споразум  о  социјалном
осигурању,  односно  да  прибавите  „Потврду  о  коришћењу  здравствене  заштите  у
иностранству” – образац OЗ-12, ако путујете у земље са којима немамо такав споразум. 

Потврду,  односно  одговарајући  двојезични  образац  издаје надлежна  филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање. 

У случају да је издат одговарајући двојезични образац – трошкове за услуге пружене
здравствене заштите ће намирити РФЗО, а у случају да је издата поменута Потврда – РФЗО
ће трошкове рефундирати (у целини или делимично). 

Република Србија је потписала 20 међународних споразума о социјалном осигурању
који укључују здравствено осигурање и, по основу којих, осигураници могу остварити право
на хитну здравствену заштиту за време привременог боравка у тим земљама на основу
следећих двојезичних образаца, односно пасоша.

ДВОЈЕЗИЧНИ ОБРАЗАЦ / ПАСОШ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ

АУСТРИЈА SRB/A 3 ПОЉСКA - пасош

БЕЛГИЈA SRB/BE 11 РУМУНИЈA SRB/RO 111

БОСНA И ХЕРЦЕГОВИНA SRB/BIH 111 СЛОВAЧКA SRB/SK 111

БУГAРСКA SRB/BG 111 СЛОВЕНИЈA SRB/SI 3

УЈЕДИЊЕНО 
КРАЉЕВСТВО

- пасош ТУРСКА SRB/ТR 111

ИТAЛИЈA МОD 12 ФРAНЦУСКA SЕ 21-04

ЛУКСЕМБУРГ SRB/LUX 111 ХОЛAНДИЈA YN 111

МAЂAРСКA SRB/HUN 111 ХРВAТСКA SRB/HR 111

СЕВЕРНА МAКЕДОНИЈA СРБ/РМ 111 ЦРНA ГОРA SRB/MNE 111

НЕМAЧКA DЕ 111 SRB ЧЕШКA SRB/CZ 111



    ПРОЦЕДУРА ИЗДАВАЊА

Потврду  или  двојезични  образац  издаје  надлежна  филијала  РФЗО  према  месту
пребивалишта,  а  на  основу  позитивног  мишљења  Лекарске  комисије  која  је  претходно
извршила увид у препис картона који је попунио изабрани лекар, односно:

    од изабраног лекара у Дому здравља (лекара опште праксе, дечијег / школског лекара, 
стоматолога) прибавити ПОТВРДУ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЗА ЛИЦА КОЈА ОДЛАЗЕ У 

ИНОСТРАНСТВО (https://www.rfzo.rs/download/ino/Potvrda%20o%20zdravstvenom%20stanju%202014.pdf).

    Потврда  се подноси  Лекарској  комисији  надлежне  филијале  Републичког  фонда  за
здравствено осигурање, која даје мишљење. 

Потврда/двојезични образац издаје се сваком осигураном лицу које не болује, односно
није боловало од акутних или хроничних болести у акутној фази, у последњих 12 месеци, за
које је потребно дуже или стално лечење, односно да се осигурано лице не налази у стању
које  би  убрзо  по  доласку  у  иностранство  захтевало  дуже  лечење,  односно  смештај  у
стационарну здравствену установу, укључујући трудноћу и друге здравствене услуге.

Потврда/двојезични образац издаје се за период до 90 дана, а издавање је бесплатно.

Уколико се потврда не искористи, односно ако за време боравка у иностранству није
било потребе за хитном медицинском помоћи, потврда се може вратити надлежној филијали
и поново затражити у случају нових путовања. 

У случају потребе за медицинском помоћи у иностранству, осигурано лице предаје
ДВОЈЕЗИЧНИ ОБРАЗАЦ носиоцу  здравственог  осигурања  у  месту  привременог  боравка
(каси здравственог осигурања).

У случају да хитне здравствене услуге у иностранству буду наплаћене директно од
осигураника може се, по повратку у Републику Србију, поднети захтев за накнаду трошкова
Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање. Уз захтев за рефундацију трошкова
обавезно се прилаже медицинска документација и  оригинал  рачуна здравствене установе у
којој је лечење пружено, односно доказ да су здравствене услуге плаћене. 

Напомињемо  да  ће  трошкови  хитне  здравствене  заштите  у  иностранству  бити
накнађени (рефундирани) само ако је здравствене услуге пружила институција (или лекар
појединац) која у тој земљи има закључен уговор о пружању здравствених услуга у оквиру
система јавног здравља.

Уколико  нисте,  пре  пута,  прибавили  Потврду  или  двојезични  образац,  не  можете
извршити рефундацију трошкова.

Издавање потврде или двојезичног обрасца неопходно је ради личне
сигурности и спречавања ризика од евентуалних трошкова и

непријатности.



Напред  наведена  правила  и  процедуре  се  не  односе  на  лица  упућена  на  рад  у
иностранство (деташман),  нити на лица којима је РФЗО одобрио лечење у иностранству на
терет средстава обавезног здравственог осигурања за лечење обољења, стања или повреде
који се не могу успешно лечити у Републици Србији, а у земљи у коју се осигурано лице
упућује постоји могућност за успешно лечење тог обољења, стања или повреде.

За све додатне информације можете контактирати надлежну филијалу Републичког
фонда за здравствено осигурање (https://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu).


