
На основу члана  55. и члана 221. став 1. тачка 1. Закона о здравственом 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05,  109/05-исправка, 30/10-др. закон, 
57/11, 110/12 - УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 – УС, 106/15 и 10/16-др. закон),  

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници 

одржаној 31. децембра  2018. године, донео је 

  П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА 
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА НА ПРИМАРНОМ  НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ* 

  Члан 1. 

         У Правилнику о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите („Службени гласник РС“, бр. 76/13, 57/16, 61/16 - исправка), у 
Прилогу 1. „Цене прегледа лекара и посета других здравствених радника“, после цене 
здравствене услуге под редним бројем 8. додаје се цена здравствене услуге под 
редним бројем 8а која гласи:    
   „ 
 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

8а 

Посебни преглед 
гојазне и предгојазне 
деце, школске деце и 
омладине 

Узимање анамнестичких података, 
мерење телесне масе и телесне 
висине, израчунавање индекса 
телесне масе гојазне и предгојазне 
деце, анализа добијених резултата и 
унос података у медицинску 
документацију, давање савете о 
исхрани и физичкој активности 

0,00 

                                                                                                                                   „ 
 
После цене здравствене услуге под редним бројем 9. додају се цене 

здравствених услуга под редним бројевима 9а - 9г које гласе: 
 

   “ 

Ред. 

Бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

9а Први преглед деце, 
школске деце и 
омладине у развојном 
саветовалишту 

Узимање анамнестичких података, 
структурисани интервју, процена 
фактора ризика по психомоторички 
развој, процена психомоторичког 
развоја клиничким прегледом, процена 
психомоторичког развоја применом 
инструмената (Минхенска 
функционална развојна дијагностика; 
Водич за праћење развоја детета; 
MCHAT, функционална процена 
развоја и други инструменти 
препоручени за процену за унос деце у 
Регистар деце са сметњама у развоју и 
др.), предлог мера ране интервенције 
(препоруке за стимулативни третман 
деце са сметњама у развоју 
дефинисан са тимом развојног 
саветовалишта и др.), предлог 
дијагностичких процедура, процена 

0,00 



потреба за подршком детету и 
породици, предлог индивидуалног 
плана подршке за дете и породицу, 
евидентирање утврђеног стања и 
предузетих мера, унос података у 
медицинску документацију. 

9б Контролни преглед 
деце, школске деце и 
омладине у развојном 
саветовалишту 

Узимање анамнестичких података, 
структурисани интервју, 
процена/праћење фактора ризика по 
психомоторички развој, 
процена/праћење психомоторичког 
развоја клиничким прегледом, 
процена/праћење психомоторичког 
развоја применом инструмената 
(Минхенска функционална развојна 
дијагностика; Водич за праћење 
развоја детета; MCHAT и др.), 
остварење увида у постојећу 
медицинску документацију, провера 
радне и/или постављање коначне 
дијагнозе, провера ефективности 
индивидуалног плана подршке за дете 
и породицу, праћење реализованих 
подршки детета и породици, корекција 
плана подршке за дете и породицу, 
сарадња са Интерресорном комисијом, 
евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос података у 
медицинску документацију. 

0,00 

9в Посебни преглед деце 
школске деце и 
омладине у ради 
допунске дијагностике 
и даљег лечења у 
развојном 
саветовалишту 

Узимање анамнестичких података, 
структурисани интервју, 
процена/праћење психомоторичког 
развоја клиничким прегледом, 
процена/праћење психомоторичког 
развоја применом теста (Минхенска 
функционална развојна дијагностика; 
Водич за праћење развоја детета; 
MCHAT и др.), анализа постојеће 
медицинске документације, упућивање 
на лабораторијске анализе, рендген и 
ултра-звучну дијагностику, 
специјалистичке прегледе, упис 
података у медицинску документацију, 
издавање налаза и мишљења. 

0,00 

9г Тимски преглед деце, 
школске деце и 
омладине у развојном 
саветовалишту 

Узимање анамнестичких података, 
организовање и вођење тимских 
састанака – педијатар, психолог, 
дефектолог/логопед, социјални радник, 
координација чланова тима развојног 
саветовалишта, изабраног педијатра и 
родитеља, израда индивидуалног 
плана подршке за дете и породицу, 
праћење реализације плана подршке 
за дете и породицу, предлог измена 
плана подршке за дете и породицу, 
организовање подршке у природном 
окружењу детета. 

0,00 

“ 



 
Цена здравствене услуге под редним бројем 10. мења се и гласи: 

   „ 
 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

10. Скрининг/рано 
откривање дијабетеса 
типа 2 

Узимање анамнестичких података, 
попуњавање упитника процене ризика 
за дијабетес тип 2 у складу са 
Националним програмом за 
превенцију и рану детекцију 
дијабетеса типа 2, анализа резултата 
упитника, уписивање резултата и 
предузетих мера у медицинску 
документацију. 

0,00 

                                                                                                                                               „ 
После цене здравствене услуге под редним бројем 10. додају се цене 

здравствених услуга под редним бројевима 10а - 10в које гласе: 
„ 

 „ 
 
 
 
 
 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

10а 

Циљани преглед 
пацијента са 
позитивним резултатом 
Упитника процене 
ризика за дијабетес тип 
2 

Укључивање особа са повишеним 
ризиком у превентивну интервенцију, 
циљани преглед у складу са тегобама и 
проценом лекара, упућивање на друге 
дијагностичке поступке и 
специјалистичко-консултативне 
прегледе, нарочито у циљу раног 
откривања акутних и хроничних 
компликација дијабетеса, укључивање 
особа са дијабетесом тип 2 у терапијски 
третман (терапија оралним агенсима и 
комбинована терапија орални агенси и 
инсулин), индивидуални здравствено 
васпитни рад, унос података у 
медицинску документацију. 

0,00 

10б 

Циљани преглед 
стопала – процена 
ризика за настанак 
компликација 
дијабетеса 

Узимање анамнестичких података, 
анализа постојеће медицинске 
документације, инспекција и палпација 
стопала, едукација о заштити од 
повређивања, као и раног и правилног 
лечења свих повреда стопала ради 
превенције дијабетесног стопала, 
уписивање налаза и предузетих мера у 
медицинску документацију. 

0,00 

10в 

Посета изабраном 
лекару у циљу 
превенције дијабетесне 
ретинопатије 

Саопштавање налаза офталмолога, 
саветовање и предузимање мера на 
основу налаза офталмолога и уписивање 
резултата и предузетим мера у 
медицинску документацију. 

0,00 



Цена здравствене услуге под редним бројем 18. мења се и гласи: 
„ 

„ 
 
После цене здравствене услуге под редним бројем 20. додају се цене 

здравствених услуга под редним бројевима 20а и 20б које гласе: 
„ 

„ 
 
После цене здравствене услуге под редним бројем 34. додаје се цена 

здравствене услуге под редним бројем 34а која гласи: 
„ 

„ 
 
 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

18. Кратка посета изабраном 
лекару у вези 
саопштавања резултата 
скрининга/раног 
откривања рака дојке 

Саопштавање резултата мамографског 
прегледа, по потреби упућивање на 
друге процедуре, евидентирање 
нађеног стања и предузетих мера, унос 
података у медицинску документацију. 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

20а 
Циљани преглед 
труднице ради раног 
откривања EPH гестозе 

Узимање анамнестичких података, 
мерење артеријског крвног притиска, 
инспекција доњих екстремитета и 
анализа лабораторијских налаза 
протеина у урину, унос података и 
предузетих мера у медицинску 
документацију. 

0,00 

20б 

Циљани преглед 
труднице ради раног 
откривања гестацијског 
дијабетеса 

Упућивање и анализа лабораторијског 
налаза, OGTT код труднице ради раног 
откривања гестацијског дијабетеса, унос 
резултата и предузетих мера у 
медицинску документацију. 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

34а 
Посебни физијатријски 
преглед 

Праћење деце са ризичним развојем у 
циљу превенције настанка 
деформитета локомоторног апарата 
током прве три године живота, 
учествовање у превентивним 
прегледима тима развојног 
саветовалишта деце са ризичним 
развојем ради раног откривања 
целебралне парализе и њој сродних 
стања, постављање индикација за 
хабилитациони третман, спровођење 
третмана, праћење ефеката третмана и 
доношење одлуке (процена потребе), за 
обнављањем терапије, унос података у 
медицинску документацију. 

0,00 



После цене здравствене услуге под редним бројем 39. додају додају се цене 
здравствених услуга под редним бројевима 40 - 50. које гласе: 

„ 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

40. 
Инспекција и палпаторни 
преглед дојки 

Инспекција и палпаторни преглед дојки 
и аксила, по потреби упућивање на 
даљу дијагностику, евидентирање 
нађеног стања и предузетих мера, унос 
података у медицинску документацију. 

0,00 

41. 

Инструментација, 
пласирање 
интраутериног и 
вагиналног уређаја 

Пласирање интраутериног уређаја, 
дијафрагме и других механичких 
контрацептивних средстава, унос 
предузете мере у медицинску 
документацију. 

0,00 

42. 

Инструментација, 
екстракција 
интраутериног и 
вагиналног уређаја 

Екстракција интраутериног уређаја, 
дијафрагме и других механичких 
контрацептивних средстава, унос 
предузете мере у медицинску 
документацију. 

0,00 

43.  
Ултразвучни преглед 
труднице 

Гинеколошко акушерски ултразвук, по 
потреби упућивање на даљу 
дијагностику и/или лечење, 
евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос података у 
медицинску документацију. 

0,00 

44. 
Ултразвучни преглед 
жена невезано за 
трудноћу 

Гинеколошки ултразвук, по потреби 
упућивање на даљу дијагностику и/или 
лечење, евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос у података у 
медицинску документацију. 

0,00 

45. 
Ултразвучни преглед 
дојке 

Ултразвучни преглед дојке и регија 
аксиле, обострано, по потреби 
упућивање на даљу дијагностику и/или 
лечење, евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос у података у 
медицинску документацију. 

0,00 

46. 

Ултразвучни преглед 
новорођенчади ради 
раног откривања 
дисплазије кукова 

Узимање анамнестичких података, 
ултразвучни преглед кукова 
новорођенчета, по потреби упућивање 
на даљу дијагностику и/или лечење, 
евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос у података у 
медицинску документацију. 

0,00 

47. 
Скрининг/рано 
откривање рака грлића 
материце – PAP тест 

Узимање анамнестичких података, 
узимање цервикалног бриса за PAP 
тест, по потреби упућивање на друге 
процедуре, евидентирање нађеног 
стања и предузетих мера, унос податка 
у медицинску документацију. 

0,00 

48. 

Скрининг/рано 
откривање рака грлића 
материце – 
супервизијски преглед 
плочице 

Поновно читање плочице и 
упоређивање налаза са већ постојећим 
у медицинској документацији – 
супервизија прочитаног налаза., 
уписивање налаза у медицинску 
документацију. 

0,00 



„ 
Члан 2. 

У Прилогу 2. „Цене превентивних, дијагностичких и терапијских услуга“, после 
цене здравствене услуге под редним бројем 1. додаје се цена здравствене услуге под 
редним бројем 1а која гласи: 

„ 

„ 
После цене здравствене услуге под редним бројем 13. додаје се цена 

здравствене услуге под редним бројем 13а која гласи: 
„ 

„ 
 
Цена здравствене услуге под редним бројем 25. брише се. 

 
 
 
 
 
 
 
 

49. 

Скрининг/рано 
откривање рака грлића 
материце – 
обавештавање жена о 
налазу PAP 
теста/издавање 
резултата 

Сумирање пристиглих података о 
учешћу на тестирању и налазима 
учеснице, обавештавање жене о 
налазу, упућивање учеснице са 
позитивним налазом изабраном 
гинекологу, ради допунске дијагностике 
евидентирања нађеног стања и 
предузетих мера, евидентирање 
података у електронску базу података 
за скрининг, извештавање. 

0,00 

50. 

Скрининг/рано 
откривање рака – 
позивање учесника на 
скрининг 

Идентификација популације (издвајање 
групе циљне популације из 
популационих база према плану 
позивања), утврђивање појединачних 
термина према распореду позивања, 
слање позива (путем поште), 
евидентирање учесника у регистар/базу 
за скрининг, вођење књиге позивања и 
заказивања прегледа, унос и 
евидентирање података у базу 
података за скрининг (у електронској 
и/или папирној форми). 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

1а 
Анализа 
лабораторијских налаза  

Анализа лабораторијских налаза, 
уписивање резултата и предузетих 
мера у медицинску документацију. 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цен

а 

13а 
Мерење артеријског 
крвног притиска 

Мерење артеријског крвног притиска, 
очитавање и анализа налаза, уписивање 
резултата и предузетих мера у 
медицинску документацију. 

0,00 



После цене здравствене услуге под редним бројем 37. додају се цене 
здравствених услуга под редним бројевима 37а и 37б које гласе: 

„ 

„ 
Цена здравствене услуге под редним бројем 39. брише се.  
 
После цене здравствене услуге под редним бројем 63. додаје се цена 

здравствених услуга под редним бројем 63а која гласи: 
      „ 

„ 
 
После цене здравствене услуге под редним бројем 66., додају се цене 

здравствених услуга под редним бројевима 67 - 69. које гласе: 
    „ 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

37а Логопедски третман 

Рана интервенција код деце са 
кашњењем у развоју говора, третман 
говорно језичких поремећаја (дислалија, 
ринолалија, дисфазија, батаризам, 
дисфонија, дизартрија, дислексија, 
дисграфија, дискалкулија и остали 
поремећаји), вежбе гласа и говора, 
третман SAFA апаратом, саветодавни 
рад са родитељима, обука родитеља за 
рад у породичном окружењу, писање 
налаза и мишљења, унос података у 
медицинску документацију. 

0,00 

37б Дефектолошки третман 

Испитивање и праћење 
психомоторичког развоја, рана 
интервенција код деце са развојним 
кашњење/сметњама, стимулативним 
третман психомоторичких способности, 
корективни третман психомоторичких 
способности, саветодавни рад са 
родитељима, обука родитеља за рад у 
породичном окружењу, писање налаза и 
мишљења, унос података у медицинску 
документацију. 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

63а 
Кинезитерапија деце са 
сметњама у развоју 

Спровођење хабилитационог третмана 
по индикацији педијатра из развојног 
саветовалишта и/или физијатра, обука 
родитеља за спровођење терапије у 
природном окружењу. 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

67. 
Индивидуални рад 
психолога са дететом и 
породицом 

Функционална процена развоја детета, 
интервју базиран на рутинама, писање 
индивидуалног плана подршке за дете и 
породицу, спровођење ране 
интервенције у природном окружењу 

0,00 



„ 
 

Члан 3. 

У Прилогу 3. „Цене радиолошких услуга“, цена здравствене услуге под редним 
бројем 12. мења се и гласи: 

   „ 

„ 

После цене здравствене услуге под редним бројем 12. додаје се цена здравствене 
услуге под редним бројем 13. која гласи: 

„ 

„ 

 

 

 

детета (кућа, предшколска 
установа)/развојном саветовалишту и 
др., еваулација ефеката интервенције, 
унос података у медицинску 
документацију. 

68. 
Дерматоскопски преглед 
коже 

Дерматовенеролошки преглед и 
преглед једне или више лезија 
дермоскопом. 

0,00 

69. 
Збрињавање особе 
изложене насиљу 

Узимање анамнестичких података, 
физикални преглед по органима и 
системима у складу са тегобама и 
проценом лекара, упућивање на 
лабораторијске анализе, дијагностичке 
процедуре, специјалистичко-
консултативне прегледе, болничко 
лечење по потреби, постављање радне 
или коначне дијагнозе, одређивање 
терапије, унос података у медицинску 
документацију у складу са 
одговарајућим протоколом. Поступање у 
складу са протоколом – пријава 
тужилаштву и надлежном Центру за 
социјални раду у складу са протоколом, 
као и стручном тиму у Установи. 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

12. Скрининг/рано 
откривање рака дојке 

Радиолошко снимање дојке на 
мамографу у две стандардне пројекције 
(медиолатерална и краниокаудална). 

0,00 

Ред. 

бр. 

Назив здравствених 

услуга 

Садржај здравствених услуга Цена 

13. 

Прво читање 
мамографије у 
организованом 
скринингу 

Читање и описивање скрининг 
мамографије, евидентирање нађеног 
стања и предузетих мера, унос 
података у медицинску документацију. 

0,00 



Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од јануарске електронске 

фактуре. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  

01/2 број: 450-10055/18 

У Београду, 31. децембра 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Вања Мандић  

 

*Правилник је објављен у Службеном гласнику РС, број 1/19 од 11. јануара  
2019. године 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

            ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Правилника о ценама здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите је члан 55. став 2. Закона о здравственом 

осигурању, којим је прописано да Републички фонд доноси општи акт којим се, између 

осталог, утврђују цене здравствених услуга и други трошкови здравствених услуга које 

се обезбеђују као право из обавезног здравственог осигурања. 

            РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

Министарство здравља донело је Правилник о изменама и  допунама 

Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 

заштите који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број: 103/18 од 26.12.2018. 

године.  

На основу наведеног, а у циљу примене Уредбе о корективном коефицијенту, 

највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део 

плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате 

запослених у здравственим установама ("Службени гласник РС", бр. 100/11, 63/12, 

101/12, 46/13, 113/17 и 21/18), којом се утврђују корективни коефицијент, највише 

процентуално увећање основне плате, критеријуми и мерила за део плате који се 

остварује по основу радног учинка и који се мери на основу фактурисаних услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите, Републички фонд предлаже доношење 

Правилникa о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите: 

- у делу Ценe прегледа лекара и посета других здравствених услуга је утврђена 

цена за 24 нове шифре под редним бројем 8а, 9а, 9б, 9в, 9г, 10, 10а, 10б, 10в, 18, 20а, 

20б, 34а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

- у делу Цене превентивних, дијагностичких и терапијских услуга је утврђена цена 

за 8 нових шифара под редним бројем 1а, 13а, 37а, 37б, 63а, 67, 68, 69, а тачка 39. 

Терапеутска процедура која се односи на поремећај гласа и говора се брише  

- у делу Цене радиолошких услуга је утврђена цена за 2 нове услуге под редним 

бројем 12 и 13. 

Разлог увођења нових услуга је реалнија евиденција пружених услуга од стране 

изабраних лекара чији се учинак оцењује према капитационом моделу. Имајући у 

виду да је Правилник о изменама и  допунама Правилника о номенклатури 

здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите ступио на снагу 27. 

децембара 2018 године, а полазећи од потребе да се одређени индикатори квалитета 

прате на годишљем нивоу, поготову за превентивне услуге хроничних незаразних 

болести, неопходно је да се омогући фактурисање нових услуга почев од јануарске 

фактуре. На предложен начин фактурисање ових услуга вршиће се по цени „0“, док 

ће Републички фонд у најкраћем року утврдити цене ових услуга и предложити 

измену овог Правилника. 

Напомињемо да факурисање ових услуга по цени „0“ не утиче на пренос 

средстава здравственим установама, с обзиром да се на наведени начин врши 

правдање накнаде за плате и накнаде плата. 



            ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ 

       Примена Правилникa о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених 

услуга на примарном нивоу здравствене заштите не захтева додатна финансијска 

средства у Финансијском плану Републичког фонда.  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, а примењује се од јануарске електронске фактуре, а у 

циљу обезбеђивања континуитета и стабилности пружања здравствене заштите 

осигураним лицима Републичког фонда                                    

*** 

         Предлажемо да Управни одбор донесе Правилникa о изменама и допунама 

Правилника о ценама здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите. 

 
 
 
 
59018.12/31 


