
Лекарска комора Србије

Осигурање од професионалне одговoрности



Kонтекст

• Анализа тржишта спроведена од стране ЛКС

• Процењен ризик и оптимизован пакет 

осигурања



Анализа тржишта спроведена 

од стране ЛКС

• Неконзистентна политика болница код осигурања од 

лекарске грешке

• Појава бројних случајева где се компензација трaжи

од лекара

• Велики медијски притисак на струку ради одштета



Процењен ризик и оптимизован 

пакет осигурања

• Спроведена је јавна набавка 

Конзорцијум

• Триглав осигурање,

• Дунав осигурања

• Уника

• Сума осигурања је € 12.240 по осигураном случају 
и € 20.000 укупно



Предмет осигурања

• Грађанско правна одговорност лекара
(законска) одговорност за штете настале
услед:

– смрти,

– повреде тела или

– здравља трећих лица

(које су настале као последица професионалне грешке лекара
услед вршења своје делатности)



Предмет осигурања

• Осигурани случај је:

– професионална грешка,

– несавестан или нестручан поступак,

– односно пропуст лекара

који је у супротности са актуелним прописима и 
стандардима медицинске струке и чија је директна
последица неповољан исход по здравље трећег
лица.



Смањени трошкови лекара при 

основном и допунском осигурању

• Овом активношћу ЛКС гради свест код чланова и грађана ради 

заштите струке

• Део средстава уплаћених за чланарину се на овај начин 

непосредно враћа члановима ЛКС

• Кроз тендер је обезбеђено добијање најповољније понуде за 

основно покриће које једнако штити све лекаре   



Смањени трошкови лекара при 

основном и допунском осигурању

• У тендеру је обезбеђено добијање најповољније 
понуде за додатно покриће оних који сматрају да 
раде са повећаним ризиком
– Пракса каже да износи штета због дугих процеса и 

судских трошкова, очекивања да болнице имају довољно 
средстава су вештачки повећале трошкове и коначне 
пресуде

– Лекари из одрeђених специјализација могу очекивати 
веће притиске за исплатом због специфичног ризика

– Уређењем допунског осигурања штите се све колегинице 
и колеге од високих трошкова осигурања и лимитирају се 
очекивања чак и у екстремно комплексним ситуацијама 



Индивидуално

ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ

• Опције допунског осигурања су:

– Сума осигурања по лекару од €50.000 (са премијом 

осигурања по лекару од €26,25 - €76,50)

– Сума осигурања по лекару од €100.000 (са премијом 

осигурања по лекару од €36,75 - €107,10)

– Сума осигурања правне заштита са укљученим 

трошковима вештачења од €5.000 (са премијом 

осигурања по лекару од €17)



Индивидуално

ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ

• Опције допунског осигурања су:

– Сума осигурања по лекару од €50.000 и сумом 

осигурања правне заштите са укљученим трошковима 

вештачења од €5.000 (са премијом осигурања по лекару 

од €36,75 - €87)

– Сума осигурања по лекару од €100.000 и сумом 

осигурања правне заштите са укљученим трошковима 

вештачења од €5.000 (са премијом осигурања по лекару 

од €47,25 - €117,60)



Процедура пријаве случаја

• Потенцијални штетни догађај би требало да се пријавити у року 

од 3 дана од сазнања да постоји сумња или захтев за 

покретањем поступка против лекара. 

• Случај пријавити у писаној форми осигуравачу и/или 

консултанту ангажованом од стране ЛКС и/или ЛКС:

– ЛКС: info@lks.org.rs

– За конуслтанта: Бранислав Бировљев bbirovljev@interisk.rs

– За осигуравача Триглав осигурање: Чедомир Стаматовић 

cedomir.stamatovic@triglav.rs



Шта сад?

• Упитник о допунском осигурању је постављен на сајт ЛКС и 

потребно га је попунити у што краћем року

• За сва питања обратити се ЛКС или консултанту у писаној 

форми:

– ЛКС: info@lks.org.rs

– За конуслтанта: Бранислав Бировљев bbirovljev@interisk.rs



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


