
                                                                                                                      ПРЕДЛОГ 
                                                                                                                                                                                      
На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању („Службени 

гласник РС”, број 25/19),  
 
Министар здравља доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О УГОВАРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА СА ДАВАОЦИМА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ 
                                                                   
 

Члан 1. 
 
           У Правилнику о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину („Службени гласник РС”,    
бр. 46/19, 49/19 - исправка, 54/19, 63/19 и 73/19), Предрачун средстава здравственим 
установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2019. годину 
(Прилог 1.), Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног 
нивоа здравствене заштите за 2019. годину са којима се уговара варијабилни део 
накнаде (Прилог 2.), Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2019. 
годину (Прилог 5.), Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2019. 
годину (Прилог 6.) и Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана 
мреже за 2019. годину (Прилог 7.) замењују се новим Предрачуном средстава 
здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 
2019. годину, новим Предрачуном средстава здравственим установама секундарног и 
терцијарног нивоа здравствене заштите за 2019. годину са којима се уговара 
варијабилни део накнаде, новим Предрачуном средстава установама социјалне 
заштите за 2019. годину,  новим Предрачуном средстава за стоматолошку здравствену 
заштиту за 2019. годину и новим Предрачуном средстава осталим здравственим 
установама из Плана мреже за 2019. годину, који су одштампани уз овај правилник и 
чине његов саставни део. 
 

Члан 2. 
 
         У члану 15. став 3. мења се и гласи: 
            „Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току уговорног периода 
на основу анализе фактурисане вредности лекова, а највише до стварног утрошка 
исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе.“. 
                                                                  

Члан 3. 
 

Списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају из средстава 
обавезног здравственог осигурања (Прилог 8.) замењује се новим Списком 
материјалних и осталих трошкова који се финансирају из средстава обавезног 
здравственог осигурања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део.                     

                                                  
Члан 4. 

 
  У  члану 33. став 2. тачкa се замењује запетом и додају речи: 



„а највише до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене 
установе.“.  
 

Став 5. мења се и гласи: 
           „Усклађивање накнаде за лекове у здравственој установи из става 4. овог члана 
врши се на основу фактурисане вредности, а највише до стварног утрошка исказаног у 
материјалном књиговодсту здравствене установе и умањења износа средстава за 
лекове у оквиру варијабилног дела накнаде у висини распоређених средстава за 
лекове за период за који је утврђен ДСГ учинак и показатељи квалитета и сразмерног 
дела номиналног износа средстава за лекове за преостали део уговорног периода.“.                                                                                           

                                                      Члан 5. 
          

У члану 34. став 4. мења се и гласи: 
„Усклађивање накнаде за санитетски и медицински потрошни материјал у 

здравственој установи из става 3. овог члана врши се на основу фактурисане 
вредности, а највише до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодсту 
здравствене установе и умањења износа средстава за санитетски и медицински 
потрошни материјал у оквиру варијабилног дела накнаде у висини распоређених 
средстава за санитетски и медицински потрошни материјал за период за који је 
утврђен ДСГ учинак и показатељи квалитета и сразмерног дела номиналног износа 
средстава за санитетски и медицински потрошни материјал за преостали део 
уговорног периода.“. 

                                                       Члан 6. 

У члану 35. став 4. мења се и гласи: 
          „Усклађивање накнаде за материјалне и остале трошкове у здравственој 
установи из става 3. овог члана врши се на основу обрачунских расхода који се могу 
финасирати на терет средстава из обавезног здравственог осигурања и умањења 
износа средстава за материјалне и остале трошкове у оквиру варијабилног дела 
накнаде у висини распоређених средстава за материјалне и остале трошкове за 
период за који је утврђен ДСГ учинак и показатељи квалитета и сразмерног дела 
номиналног износа средстава за материјалне и остале трошкове за преостали део 
уговорног периода.“. 

                                                                    Члан 7. 

У члану 36. став 4. мења се и гласи: 
           „Усклађивање накнаде за енергенте у здравственој установи из става 3. овог 
члана врши се на основу обрачунских расхода који се односе на капацитете 
здравствене установе намењене пружању уговорене здравствене заштите у  2019. 
години и умањења износа средстава за енергенте у оквиру варијабилног дела накнаде              
у висини распоређених средстава за енергенте за период за који је утврђен ДСГ 
учинак и показатељи квалитета и сразмерног дела номиналног износа средстава за 

енергенте за преостали део уговорног периода.“. 
         
                                                                   Члан 8. 
 
            У члану 39. став 2. тачкa се замењује запетом и додају речи: „а највише до 
стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе.“. 
 
 

 



Члан 9. 
 

У члану 40. став 3. тачкa се замењује запетом и додају речи: „а највише до 
стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе.“.  
                                                                                                                       
                                                                 Члан 10. 
 
            У члану 41. став 2. тачкa се замењује запетом и додају речи: „а највише до 
стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе.“.                     
                                         
                                                            Члан 11. 
         
            У члану 42. став 3. тачкa се замењује запетом и додају речи:  „а највише до 
стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе.“.  
 
                                                                  Члан 12. 

           У члану 44. став 1. број: „1а“ замењује се бројем: „2.“.   

Члан 13. 
 
У члану 85. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
„Оцену о извршењу плана рада Института за јавно здравље и Пастеровог 

завода у делу који се односи на вакцине и имунобиолошке препарате, за период 
јануар-децембар 2019. године, даје Републички фонд.“. 
 

Члан 14. 
 
 У члану 88. став 2. тачка 6) после речи: „здравствене установе“ додају се речи: 

„не већих од висине вредности стварних утрошака исказаних у материјалном 
књиговодству здравствене установе,“. 

 Тач.  8 -11)  мењају се и гласе: 
             „8) крв и лабилне продукте од крви - у висини вредности утрошака исказаних у 
фактурама здравствене установе, а највише до стварног утрошка исказаног у 
материјалном књиговодству здравствене установе; 
             9) имплантате у ортопедији - ендопротезе, остали уградни материјал у 
ортопедији, уградни материјал у кардиохирургији, стентове, pacemakere и електроде, 
графтове, остали уградни материјал - у висини вредности утрошака исказаних у 
фактурама здравствене установе, а највише до стварног утрошка исказаног у 
материјалном књиговодству здравствене установе; 
            10) цитостатике са Листе лекова и лекове за хемофилију, лекове са Листе Ц за 
које Републички фонд спроводи поступак јавне набавке - у висини утрошака исказаних 
у фактурама здравствених установа, а највише до стварног утрошка исказаног у 
материјалном књиговодству здравствене установе; 

11) дијализни материјал и лекове за дијализу, из општег акта Републичког 
фонда којим су утврђени стандарди материјала за дијализу, и за парентералне лекове                                                                                                                                                                                                
гвожђа који се користе за дијализу - у висини утрошака исказаних у фактури, а највише 
до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе;“. 

У ставу 3. речи: „подтачка (1)“ бришу се. 
 

Члан 15. 
 
У члану 95. став 3. мења се и гласи: 



„Војномедицинској здравственој установи која обавља здравствену делатност 
на секундарном нивоу здравствене заштите уговорене накнаде умањују се за износ 
партиципације, као учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите 
исказане у фактурама војномедицинске установе, сразмерно учешћу сваке од 
уговорених накнада у укупној уговореној накнади.“. 
  

Члан 16. 
  
            Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
Број:  
У Београду, 
                                                                                                     МИНИСТАР ЗДРАВЉА 
 
   др Златибор Лончар 
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