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На основу члана 43. став 5. и члама 221. став 1. тачка I. Зако- 
на о 'Јдравственом осигурању (..Службснп птасник РС”, бр. 107/05. 
109/05 -  нсправка, 57/11, 110/12 -У С , 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 
-У С  н 106/15),

Уиравнн одбор Репубјшчког фонда за здравствено оснгура- 
њс, на ссдници одржаној 19. јануара 2016. годинс, донсоје

П Р А В И Л Н И К

о шмснаша Правилника о врстама и стандардима 
медшшиских средстава која се уграђују у л»удски 

органдоам на терет средставл обавезног здравственог 
осигурања

Ч јгзн 1.
У Правилшжу о врсгама и сгапдардима медицштских сред- 

става која се уграђују у л>удски оргаштам на терег средстава оба- 
всзнот’ здравственог осигураља („Службени гласннк РС". бр. 37/08 
I! 10/10, 12/10-исправка, 103/10. 52/11, 118/14 и 141/14). Листа им- 
пшштата, група II. ВАСКУЛАРПЛ ХИРУРГИЈА, мен>а се и гласп:

II. ВАСКУЛАРПА ХИРУРГИЈА

Шифр« В|и;та имплпгпппта Стандарди имплантаната

004,

005.

Тубулврни Јрпфтопи за ласку.чариу 
хпру|иију

Разлпчите пеличшсс. израђсие од  
дакрона и иолшетрафлуороепшена

Бифуркационк графтоии Разлнчите ксличнкс, иирађсшг од  
лакрона и пол 11 тетра флуо]) о етиле 1 ш

108. Тубулпрни ј рафтоии са траиама Различиге всличние, израђени од  
лакрона и иолите аф.чуоростило 1а

098. Снирале чп еиловас[чулпрно затвара- 
њс крвних судова

Различитнх димензија изра!)е(шх од  
мстала или мсгалких лсгура

1 0 1
Мачепи ча ојачаваи.с зида крвиог 
сулп Дунли велур или иолпестер

Члан 2.
У Листн имплантата. назив груне „III. КАРДИ0Ј10Г’ИЈА”. 

замељује се иазивом ,.Ш. КАРДИОЛОГИЈА И ИНТЕРВЕНТНА 
РЛДИ0Ј10ГИЈЛ" н ЈЈиста имнлантата гласи:

III. КАРДИОЛОГИЈА И ИНТЕРВЕИТНА РАДИОЛОГИЈА

ПЈ)|фра Врста нмпллмтзнта Стапдарди имплаптаита
007. Псјсмсјкср УУЈК 1 'енерлтор и одговарајуИа елскф ода
009. 1 (сЈсмсјкср У1ЛЖ Г сксра гор и одговарајуГш слек-фода
0 1 0 . Псјсмсјкср ОТ.)ГЈК Гсисратор н одговарајућс слсктродс
109.

1 1 0 .

Псјсмсјкср СКТ-р Гсисрзтор и одгопарајуће слсктроде
Пејсме јкер СКТ-0 Генерагор и од[ оварају!|С елек Јродс

II!. Пејсмсјкср 1СП-\'К Гснсратор и одговарајућа елсктрода

1 1 2 . Пејсмсјкср 1СР-1Ж 1 снсра гор (1 одговарајућс слскт)>олс

1)3. Нлсктрола за 1СГ> Одговарајућа слскгрода за КЛ)

013. 1:.лекфоде за иејсмејкерс 1>ит!0Л0])ис и .чи у ш т о л а р н с . слск- 
троде иа шропарни син ус

014. Лдагпери за некомпатибилне генс- 
раторе

015. 1 1 .К (т х егН М т  1оор гесогсГег)

016. К ароти ди н  ст сн т РаЈличите величине, израГјсн од ме- 
гала )!л>1 лсгура мстала

017. 1 Териферни стен г
Рачличнтс вслнчнне, трл ђсн  од мс- 
тана, металннх легура, биодегради- 
билкнх магернјала. са илн без Ј)ека

114. Покринсни псрмферш) с т с н т

Рааличите вс.чичиис. идрађеи од ме- 
тала нлн легура метала покривенн 
дакроном илн полнтетрафлуорое- 
тнлсном

018. Коронарни стент

Разлнчнтс вслмчинс, нзрађсн од 
безбојног чслнка, титанијума, ни- 
тинола, друпгч компоненти мстала, 
легура, нолимера нлн биодоради- 
билннх матернјала и рссоритивких 
матсрнјала. са или осз лека

115. Покринсни коронарни сгснт

Различит« пс;ш'шнс. тр ађсн  од 
бсЈбојног чс.чнка. ттаннјум а. ни- 
тинола. лр>-1 ик комнонсш и мета.та. 
дсгура ипи нолимера нсжринсни 
дакроном нлн иоиитстрафлуроет-
ЈјСНОМ

019. Аортни стснт графт

Ракличитс величине, нтрађен од 
метала илн лсгу ра метнла »о- 
кривсни д ак р оаом  оли нолн)С- 
тра Ф-'1у ор о СТИ« С11 ом

020. Чагпарач оептачног дгфскта (Л.^Г), 
УбУ, 1’ОА)

Рачпнчпто кгпнчнпг, пзрађ|Ч( од ,чс- 
гура мечала

116. Васку.парш! чеи за јаткарање крв- 
них судова

Ра:!)1Ичнге вслпчппс. ||зра1јси од лс- 
гура метала

117. Транскатетерска аорша шшпула 
'ГАВИ*

Разднчпте нелнчпнс, и!ра1)СШ! од 
л с |у р а  Л1сталл н он оЈтш к ог ма>сри- 
јала разднчитОЈ порскла

118. Атр и ј а Л11 и оклуде)) и *

Одрбрлва се на оспопу одлукс комисијс Рспубличког фоила (а 1Д|)аостпспм оси- 
гурлље.

Члан 3.
У Листи имшшггата, група IV. КАРДИОХИРУРГИЈЛ. мсн.а 

се и гласи:

IV. КАРДИОХИРУРГИЈА

ГЈЈиф])« Врста имнлашаига Сгандарди имнлантаната

021.

022.

Бнолошкс палвулс ча шапиу и/нлн 
6е 311 гаш (у ! >м п ле м е нта ц) <ју 
Мсхаиички срчанн залисин П:!ра1)Снн од  мстала

023. Пачепи

Парађенп од всппачко!- м а 1Х)Н)јала 
(дакропа, горатсксл и смичко) плп 
(шолошког нсрнкарда (коњско) нлн 
нсрниарда)овечста)

0 2 -1 . Киолошкн нрстснопи за рскои- 
струкцију срчаинх залнстака

025. Мсханички прстемоои за рскон- 
струкцију СЈ)ча)шх ззлнстака П:<))а1)снп од мсчала млнзака

026. СлОООД!!!) графтови — Тубуларни 
графтопи за карлкохирургнју

Разлнчнтс всличинс, НЈраНеие од 
дак)1она и лолнтстрафлуороетилека

027,
Комлозитш! |рафтовп са веипач- 
ким мсхапнчким или биолошким 
залистком

104. Систем механичке стнмулацнје ))а- 
да лсвс коморс

Пм11ла1гга6 и.чип дслови и сиоч.а- 
1Ш!>н дсловн за ничајањс

Члан 4.
Листа имплантата. група X.  ОФТАЛМОЛОГИЈА. мсн.а сс и 

глас-н:

X. ОФТАЛМОЛОГИЈА

ГПифра В)>ста имилаптанта Стаидарди и.мплантанага

090. Флскснбилна ин)раокуларна сочива
Разлнчнтс неличикс. трађенс од 
сшшкона, акрила1а, кпламора и дру- 
гих матсријала

091. Ригидиа шпраокулариа сочнва Различите »еличине, !И))а!)сие од 
акрнлата и друг нх матс])ијала

! 19.

1 2 0 .

1 2 1 .

Имплаит 1а еиуклсанијс -свнснс- 
рацнје

Чснови за сузне ну )От'

Тубс за сучис п\п«ве

Од различитог магсријала и облика

Од раиличичтог млтеријала и облика 

Од раалпчтхи' матсријала н обиикн

1 2 2 . Имплзнти за угради.у кол лагофтал- 
муса Од |)аа)шчитог матсријалп н облика

12Т Енисклсрамнс силиконскс пло.мбе 
м  хируртју  аблаиије ретнне Различишг облика

124. Р.ннсклсрални снликонски ссркда- 
жи за хируртју  аблацнје рсгннс Разлнчп гог облнка

125. Каксуларни чх;н:шони нрс гсн Од акрилата и другнк матсрнјала н 
облика

126. С.Ч[ликонска уља Рачличнтс густннс

127. Инт|)ао1П'лариа сочива другкх тн- 
поаа Из))а1)сш 1 од другич матсријала



1 3 4  Број 4

Члан 5.
У Листи имплантата, иазнв груие „XI. УРОЛОГИЈА”. заие- 

и>ујс ос пазивом „XI. УР0Л0ГИ ЈА 'И  НЕФРОЛОГИЈА” и  Листа 
имплантата гласп:

XI. УРОЛОГИЈА И ИЕФРОЛОГИЈА

Шнф])!Ј Врсти имшшптаита Стандарди илншантаната

002. Ка ЈсчеЈ) за иефристому Различите всличинс. т р а ђ с п  од си- 
лнкона

093. Катетср за цистостому Различи]« величиие. ичрађеи од си- 
ликона

094. Фдсксибплни у ре те р о-ие лп и ч и и 
отснт уретер Рачлнчитс пеличиис Сдужиис)

095. Перитонеу.мскн катетер
Изрпђси од силикоиокс 7 улчс оа два 
муфа од дакроиа, размнчнтог обли- 
ки (прив, облик лпбудавог вра га)

0% . Лртерио-испски Јрафт за хсмодија- 
Л1ву

Рлчличитих про.мера и дужиие, н-ј- 
рађел од поллтетрафлуороетнпеиа

128. 'Тулслнзоваки ваоку.чарии кптетср 
г л  хемодијаличу

Различитих промсра и дужине, са 
/|,п;) муфа

129 Протезе тестис Р ај.ч и ч ип 1 х ди м е нч 1! ј а

130.
Еидоиасга за лсчсн.с рсфлукса дсце 
и иротрзлспЈмнташгону тфимену у  
олраолих

ОоПлх, УаиИЈЈ нли апилози***

Члан в.
Овај мравилник, счупа па смагу осмог дана од дана објављи- 

иам>а у „Службспом гласнигсу Републике Србије”.

01/2 број 110-10/16 
У Београду, 19. јануара 2016, годиие 

Уирлш ш  одбор
Републичког фонда ул адравсгвсио осигураи»е

Председник, 
В слимнр М илнчић, с.р.

138
Иа оснону члана 39. сгав 1. и члана 50. став 1. тачка 8) Закона 

о енергетмци („Службепи гласнпк РС", број 145/14),
Сакет А) енцијс за енер) етику Републике Србнје, на 321. ссд- 

ници од 14. јаиуара 2016. годинс. донео је

О Д Л У К У

о измснлма и допунама Методологијс за одређивање 
цене приступа складишту природног гаса

1. У Мстодологији :?а одређнвањс ценс приетупа складиипу 
нриродно]' гаса (..Службени гласник РС”, број 143/14), поглавље I. 
'ПРВДМК'Г МГГГбдблОГИЈЕ, мен>а се и гласи:

„Овом методологи јом се одређује метод регулацпјс цене нрп- 
стуиа с-кладишту мриродног гаса. којн је часнован на оправданнм 
грошковнма пословаи>а и одговарајуГ)ем приносу на средства уло- 
жена у ефикасно обавл,ање снер)'е'гске делатности. елемснти ча 
којс сс угврђују тарифе {у дал>ем тсксту: тарнфни елемснти) и на- 
чин нзрачунавања регулисаних цсна, односно тарифа, начин об- 
рачуна усл\'1 с складшптетва и управл>ан>а складиштем природгтог 
гаса, дужина регулаториог периода као временског- иериода за који 
сс иЈрачунавн цена приступа систему за складнштење природног 
гаса, мачим утврђиваи>а оправданости трошкова. као и начин, по- 
ступак и рокови за доставл>ан>с документације и врста докумснга- 
цијс коју оператор складишта природног гаса доставл>а Агенцији 
за енергетику Републнке Србнјс (V даљем тексЈу: Агеиција).”.

2. У поглављу II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП, у уводној рс- 
ченицн, речи: „базнра на мсханизму контроле цене приступа скла- 
диипу мриродног гаса прнмсном методе”, замсњују се речнма: 
.ласпива па методу”.

У тачки 1) рсчи: ,.као и одговарајући принос на ангажована 
средства и инвестиције у обављан>у \  :)амен>ују се рсчима: „и од- 
говарајућсг нриноса на ефнкасио уложена средства у обавл>ање". I

: 22. јануар 2016.

Иослс тачке 1. додаје се нона гачка 2) која гласи:
,,2) безбедкострада систсма;” .
Досадашње тач. 2) до 4) постају тач. 3) до 5.).
3. У иоглављу 111. ПОЈМОВИ И ДВФИНИЦИЈЕ. у ставу 1, у 

објашњењу зпачења појма: „Максимално одобрсн приход". речн: 
„притгос на ангажоаана срсдсгва и инвсстшшје”, замењују сс ре- 
чима: „гтринос на ефикасно уложена срсдства",

Став 2. мења се и гласи:
„Остали појмови употребљепи у овој методологпјн нмају 

псто значење као у закону којим се уређује област епергетикс.”.
4. У поглављу IV. ОДРКЋИВАЊЕ МАКСИМАЛИО ОДО- 

ЈјРННОГ ПРИХОДА, уводни дсо, у ставу I. рсчи: „нрииоса па ап- 
пшована средства и инвсстицнје". замењују сс речпма: „пртшоса 
па ефикасио уложепа срсдства".

У пододсл>ку 1У2.3. Ретулнсана средстава, у стану 3. реч: 
„ангажована”, замсњује сс речима: „ефикасио уложсиа”.

У пододслжу IV.2.6. Корекциони елемент, у сгаву 6. речи: 
,.тог енерт'егског субјекта за нрттступ складш.иту“. Јамсн.ују сс рс- 
чима: „приступа складишту прпродпог гаса”.

5. У поглавл»у IX. НАЧИН ПОСТУНАК И РОКОВИ ДОСТА- 
ВЉАЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕИТАЦИЈП И ПРОМЕМА ЦЕ- 
ГШ ПРИСТУПА СКЛАДИШТУ ПРИРОДИОГ ГАСА, у одел.ку 
IX. I. Докумснтација тт рокови ча доста8Л>ањс, додајс сс нова тачка 
2) која гласи:

„2) плаи развоја складпшта:".
Досадашн.с тач, 2) до 4), посгају тач. 3) до 5).
6. Ову одлуку објавити у „Службеном глаеипку Рснубликс 

Србије” и она стуна на онагу осмог дана од дапа објав;т>иван>а.

Број 817/2014-Д-1/1 
У Београду, 14. јаиуара 2016. тодинс 

С авсг А гснцнјс ча енсргстнку Рснубликс Србмјс
Председник.

ЈКубо М аћић, с.р

139
На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 10) Зако- 

на о енергстицн („Службени пгаснпк Р(.'". број 145/14).
Савет Агенцнје за енергетику Републике С'рбије, па 321. ссд- 

ннци од 14. јануара 2016. годинс. доисо јс

О Д Л У К У  

о нзменама н допунама Мстодологијс за одрсђивање 
цене пристуна систему за трансиорт иафте 

нафтоводнма и деривата нафте продуктоводима

1. У Мстодологији за одређнвање цене пристугга снстсму ча 
транспорт нафте нафтоводима и деривата иафте продуктоводима 
(„Службенн гласник 14'”. бр. 93/12, 123/12 н 116/14). поглавл.е I. 
ПРБДМЕТ МЕТОДОЈТОГИЈЕ. мсња сс и гдаси:

„Овом методологијом се одређује метод регулације иснс при- 
ступа снстсму :за трапстторт нафте нафтоводима тг метод ј)сгулаци- 
је  цене нриетупа систему за транспорт дсривата нафтс продукто- 
водима, који су засноваии иа оправдаггим трошковнма послован>а 
и одговарају1\см пртшосу на средства уложена у ефнкаспо обавл,а- 
ње енергетске делатлости. елемснти за к о јс  се утврђују тарифо (у 
дал>ем тексту: тарифнн елементи) и начин израчунавања рсгулиса- 
них цена, односно тарифа. начин обрачуна услуге трансггор т а наф- 
те нафтоводима, односно деривата наф'ге нродуктоводима, дужииа 
регулаторног псриода као времеиског периода за који се ичрачупа- 
ва цена приспупа еистему за транснорт наф:с Јтафтоводпма, одтго- 
сно деривата нафте нродуктоводима, начип утврђивања оправда- 
ности трошкова, као и иачии, поступак п роковн та доста»л>ан>е 
документације и врста документацијс коју енсрге гски субјект којп 
обавља делатност транепорта нафте нафтоводима, односно тран- 
спорта деривата нафте продутповоднма, доставл>а Агеицијп за 
еиергетику Републике Србије (у да.1г,ем текоу: Агенцнја).".

2. У поглављу II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП, у уводној 
реченишг речи: „базира на механизму контроле иснс нрисчупа

ГШ СНИК


