
СУДСКА НАДЛЕЖНОСТ ПО ТУЖБАМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ 

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
 

Судска надлежност по тужбамаза заштиту права из здравственог 
осигурања 

  

            I За одлучивање по тужбама за заштиту права из здравственог 

осигурања поднетим против одлука донетих по Закону о здравственом 

осигурању (''Сл. гласник РС'' бр. 18/92... 45/05), који је био у примени 
до 10.12.2005. године, стварно je надлежан Виши суд 

  

            II За одлучивање по тужбама за заштиту права из здравственог 

осигурања поднетим против одлука донетих по Закону о здравственом 

осигурању (''Сл. гласник РС'' бр. 107/05, 109/05 и 106/06), који је 

ступио на снагу 10.12.2005. године, стварно је надлежан Виши суд, када 

је одлучивано о праву на здравствену заштиту из члана 34. до члана 46. 

овог Закона, а када је одлучивано о праву из здравственог осигурања 
стварно је надлежан Управни суд. 

  

  

Из образложења: 

  

            ''Тужилац је дана 18.11.2005. године поднео Комисији за коришћење 

здравствене заштите у иностранству захтев за накнаду трошкова лечења 

обављеног у САД у укупном износу од 60.240,96 USD. Одредбом члана 68. Закона 

о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС" бр. 18/92... 45/05) који је био у 

примени до 10.12.2005. године значи и у време подношења захтева, прописано 

је да се против коначног акта Филијале завода, односно Завода односно 

организације којим је одлучено о праву из здравственог осигурања, не може 

води управни спор. Против одлуке из става 1. овог члана може се тражити 

заштита тог права пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема те 

одлуке. 

  

            Према члану 23. став 1. тачка 8. Закона о уређењу судова, Виши суд је 

надлежан, између осталог, да суди у првом степену у споровима поводом 
обавезног социјалног осигурања, ако није надлежан други суд. 

  



            Код оваквог чињеничног стања погрешно се Први основни суд у 

Београду, изазивајући сукоб надлежности са Управним судом, позива на одредбе 

члана 175. Закона о здравственом осигурању (''Сл. гласник РС'' 107/05, 109/05, 

106/06) који је ступио на снагу 10.12.2005. године и који није био у примени у 

време када је тужилац поднео захтев за накнаду трошкова лечења у 

иностранству. Одредбом члана 175. став 1. наведеног Закона, прописано је да 

се против коначног акта Републичког завода којим је одлучено о праву из 

здравственог осигурања, може покренути управни спор, док је ставом 2. истог 

члана прописано да, изузетно од става 1. против коначног акта Републичког 

завода за остваривање права на здравствену заштиту из члана 34. до члана 46. 

овог Закона, не може покренути управни спор, а да се против тих одлука може 

тражити заштита тог права у парничном поступку пред надлежним судом. 

  

            Како се надлежност суда за одлучивање по поднетој тужби одређује на 

основу закона који је био у примени у време подношења захтева за остваривање 

права из здравственог осигурања, то је сагласно цитираним одредбама члана 68. 

Закона о здравственом осигурању којим је искључено вођење управног спора за 

заштиту права и здравственог осигурања и члана 23. став 1. тачка 8. Закона о 

уређењу судова, Врховни касациони суд одлучујући по захтеву за решавање 

сукоба надлежности налази да је за одлучивање по тужбама за заштиту права из 

здравственог осигурања поднетим против одлука донетих по Закону о 

здравственом осигурању (''Сл. гласник РС'' бр. 18/92... 45/05), који је био у 

примени до 10.12.2005. године, стварно надлежан Виши суд. 

  

            За одлучивање по тужбама за заштиту права из здравственог осигурања 

поднетим против одлука донетих по Закону о здравственом осигурању (''Сл. 

гласник РС'' бр. 107/05, 109/05 и 106/06), који је ступио на снагу 10.12.2005. 

године, стварно је надлежан Виши суд, када је одлучивано о праву на 

здравствену заштиту из члана 34. до члана 46. овог Закона, а када је одлучивано 

о праву из здравственог осигурања стварно је надлежан Управни суд, сагласно 
цитираној одредби члана 175. наведеног Закона''. 

  

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Ус 14/10 од 30.новембра 2010. 
године, утврђена је на седници Грађанског одељења 22.02.2011. године)  
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