
 
На основу члана 179. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом 

осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 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 26. априла 2018. године, донео је 

 
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 2018. ГОДИНУ 
 

                                                                 Члан 1. 
 

У Правилнику о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину („Службени гласник РС”,    
број: 119/17) Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и 
терцијарне здравствене заштите за 2018. годину (Прилог 1.), Предрачун средстава 
здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2018. годину 
(Прилог 2.), Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2018. годину 
(Прилог  3.), Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2018. годину (Прилог 
4.) и Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2018. 
годину (Прилог 6.), замењују се новим Предрачуном средстава здравственим установама 
примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2018. годину, новим 
Предрачуном средстава здравственим установама специјализованим за продужену 
рехабилитацију за 2018. годину, новим Предрачуном средстава институтутима/заводима за 
јавно здравље за 2018. годину, новим Предрачуном средстава установама социјалне 
заштите за 2018. годину и новим Предрачуном средстава осталим здравственим 
установама из Плана мреже за 2018. годину, који се сматрају саставним делом овог 
правилника.   

 
                                                      Члан 2. 
 
У члану 4. став 2. после броја: „471211,“ додаје се број: „471213,“. 
 
                                                      Члан 3. 
 
У члану 13. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 

           „Изузетно војномедицинској установи која обавља делатност на терцијарном нивоу 
здравствене заштите, поред увећања накнаде из става 1. овог члана, накнада за плате и 
накнаде плата се увећава за 3% за децембар 2015. године и за 10% за децембар 2017. 
године, у складу са важећим прописима.“ 

 
 Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 
                                                      Члан 4. 
 
Члан 44.  мења се и гласи: 
   
                                                     „Члан 44. 
                                                 
Здравствена установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите је 

у обавези да за услуге акутног болничко-стационарног лечења, које пружи у току 2018. 
године, попуњава Извештај о хоспитализацији, као индивидуални статистички извештај за 
свако осигурано лице које прими на лечење, чији се скуп података користи за потребе 



електронског фактурисања у складу са правилима шифрирања по систему дијагностички 
сродних група (ДСГ). 
           За тачност и исправност података из електронске фактуре сачињене на основу 
Извештаја о хоспитализацији одговорна је здравствена установа. 
           Здравственој установи секундарног и терцијарног нивоа, која је укључена у пилот 
фазу реформе плаћања болничког лечењa применом дијагностички сродних група, 
обезбеђују се средства за учинак на основу општег акта, који доноси Влада Републике 
Србије, којим се уређује корективни коефицијент, највише процентуално увећање основне 
плате, критеријуми и мерила за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и 
начин обрачуна плате запослених у здравственим установама.“  

                                                      
                                                     Члан 5. 
 
У члану 55. став 4. после речи: „године“ брише се тачка и додају речи: „и од 1. 

јануара 2018. године.“. 
 
                                                     Члан 6. 
 
У члану 56. став 3. мења се и гласи: 
 
„У оквиру накнаде из става 2. овог члана обхваћена су средства за нове технологије 

које су уведене у току 2017. године и од 1. јануара 2018. године.“ 
 
 После става 6. додаје се нови став 7. који гласи: 
 
„Накнада из става 6. овог члана обухвата и увећање плате и накнаде плата за 10% 

за децембар 2017. године, у складу са важећим прописима.“ 
 
Досадашњи став 7. постаје став 8. 
 
                                                     Члан 7. 
 
У члану 62. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 

            „Средства за плате из става 2. овог члана, у оквиру укупне накнаде, обухватају и 
увећање плате и накнаде плата за 10% за децембар 2017. године, у складу са важећим 
прописима.“ 
 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 
 

                                                                 Члан  8.  
 
            У члану 76. став 1. број: „47.“ замењује се бројем: „48.“. 
 
.                                                                 Члан 9. 
 
            У члану 80. став 2. тачка 1)  мења се и гласи: 
 
            „1) плате и накнаде плата – у висини обрачунатих средстава за ову намену за 
запослене у складу са чланом 13. овог правилника, са припадајућим порезима и 
доприносима, а која укључују увећање плате за 3% за децембар 2015. године, у складу са 
важећим прописима;“ 
 
             У тачки 4) речи: „висини  вредности“ замењују се речима: „висини контролисаних 
вредности“. 



                                                                  Члан 10. 
 
              У члану 83. став 1. број: „2017.“ замењује се бројем: „2018.“. 
                                                                    
 
                                                                  Члан 11. 
 
               У члану 91. став 4. после речи: „добара“ додају се речи: „и другим даваоцима 
здравствених услуга“. 
 
                                                                  Члан 12. 
   
               У члану 92. став 1. број: „42.“ замењује се бројем: „43.“. 
 
               После става 1. додају се нови ст. 2 и 3. који гласе: 
 
               „Иницијативу за измену уговорене накнаде давалац здравствених услуга може да 
покрене најраније након испостављања фактура за прва три месеца уговорног периода.  
                Давалац здравствених услуга иницијативу за измену уговорене накнаде након 
периода из става 2. овог члана може поднети уз уважавање буџетског календара и рокова 
за доношење општих аката којим се утврђују елементи за уговарање здравствене заштите 
за наредну годину.“ 
 
                Досадашњи ст. 2.-7. постају ст. 4.-9. 
                                                                    
                                                                  Члан 13. 
  
                Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 
 

 
УПРАВНИ ОДБОР 

 РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ   
  
 

 

  
01/2 Број: 110 - 57/18                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
 
У Београду, 26. априла  2018. године                                                Вања  Мандић 
 
 
 
 
59018.05/83 


