Прилог 7.
Списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају из средстава
обавезног здравственог осигурања
414300
Отпремнине и помоћи*
414311 отпремнина приликом одласка у пензију
414314 помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице
*Наведени трошкови се односе на уговорени број запослених
416100
Награде запосленима и остали посебни расходи
416111 јубиларне награде*
*Наведени трошкови се односе на уговорени број запослених
Трошкови платног промета и банкарских услуга
421100
421111 трошкови платног промета* и
421121 трошкови банкарских услуга*
Назив конта

* Наведени трошкови односе се на трансакције на буџетском подрачуну здравствене установе.
Комуналне услуге
421300
421311 услуге водовода и канализације
421321 дератизација
421322 димњачарске услуге
421323 услуге заштите имовине**
421324 одвоз отпада*
421325 услуге чишћења**
*На наведеном конту признају се и трошкови одвожења и уништавања медицинског отпада.
Здравственим установама из Плана мреже (примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита)
које обављају уништавања медицнског отпада за друге здравствене установе признају се трошкови
управљања медицинским отпадом, док се здравственим установама из Плана мреже (примарна,
секундарна и терцијарна здравствена заштита) којима друге здравствене установе из Плана мреже
(примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита) врше уништавање медицинског отпада
признају само трошкови одлагања медицинског отпада.Tрошкови управљања медицинским отпадом
односе се на све трошкове настале управљањем медицинским отпадом осим на трошкове неуговорених
радника који обављају ову врсту посла.
**Наведени трошкови, односно трошкови чишћења и физичко-техничког обезбеђења (које установа
обезбеђује ангажовањем других правних лица за обављање наведених послова) могу се обухватити на
терет средстава обавезног здравственог осигурања максимално у износу минималне плате са порезом
и доприносима на терет радника и послодавца за број техничких и помоћних радника који представља
разлику између броја техничких и помоћних радника утврђеног нормативом кадра и броја техничких и
помоћних радника који су уговорени са Републичким фондом. Наведено се односи само на здравствене
установе које имају са Републичким фондом мањи број уговореног техничког и помоћног кадра од броја
који је утврђен нормативом наведеног кадра. Наведени број радника утврђује се на почетку године
приликом достављања плана рада од стране здравствене установе из планско извештајних табела које
се односе на кадар у здравственој установи на које је позитивно мишљење доставио завод за јавно
здравље.
Услуге комуникације
421400
421411 телефон, телекс и телефакс
421412 интернет
421414 услуге мобилног телефона
421421 услуге пошта
421422 услуге доставе
421429 остале ПТТ услуге
Трошкови осигурања
421500
421511 oсигурање зграда
421512 oсигурање возила
421513 осигурање опреме
421519 осигурање остале дугорочне имовине
421521 осигурање запослених у случају несреће на раду*
*Наведени трошкови се односе на уговорени број запослених
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
422300
422311 дневница (исхрана) за путовање у оквиру редовног рада*
422321 трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)*
422331 трошкови смештаја на путовању у оквиру редовног рада*
*Наведени трошкови односе се на трошкове настале пружањем здравствене заштите у току редовног
рада од стране уговорених радника (нпр. трошкови настали радом мобилног мамографа/мобилног
флорографа, санитетски превоз).
Компјутерске услуге
423200
423212 услуге за одржавање софтвера
423221 услуге одржавања рачунара
Услуге образовања и усавршавања запослених
423300
423311 услуге образовања и усавршавања запослених*
* Наведени трошкови односе се на трошкове специјализација и ужих специјализација за уговорене
раднике (трошкове полагања специјалистичких испита, овере семестара, школарине, образаца индекса
и диплома).
Услуге информисања
423400
423432 објављивање тендера и информативних огласа
Услуге за домаћинство и угоститељство
423600
423611 прање веша*
*Наведени трошкови односе се само на здравствене установе које немају кадровске и техничке ресурсе
за обављање наведеног посла
Медицинске услуге
424300
424311 здравствена заштита по уговору*
424331 услуге јавног здравства - инспекција и анализа
лабораторијске услуге за услуге из Плана рада које не могу да се пруже у здравственој
424341 установи
остале медицинске услуге за пружање услуге уговореним радницима који су изложени
424351 специфичним условима рада

*Наведени конто односи се на трошкове накнаде за рад по основу уговора о допунском раду лекара за
пружене усуге из Плана рада које нису могле да се пруже у здравственој установи. За евидентирање
наведених трошкова на терет средстава обавезног здравственог осигурања потребнa је сагласност
Комисије за кадрове здравствених установа. Вредност трошкова утврђује се за нето накнаду у складу са
важећим прописима - према коефицијентима и цени рада која се односи на одговарајући кадровски
профил здравственог радника за који је систематизовано конкретно радно место, а бруто накнада у
складу са прописаним за обрачун утврђене нето накнаде у бруто износу.
425100
425111
425112
425113
425114
425115
425116
425117
425118

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката *
зидарски радови
столарски радови
молерски радови
радови на крову
радови на водоводу и канализацији
централно грејање
електричне инсталације
радови на комуникацијским инсталацијама

425119 остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда
425191 текуће поправке и одржавање осталих објеката
* Наведени трошкови односе се искључиво на текуће поправке и одржавање зграда и објеката и не могу
се односити на трошкове прописане чланом 13. и чланом 18. Закона о здравственој заштити. На терет
средстава обавезног здравственог осигурања признају се они трошкови текућих поправки и одржавања
чија укупна вредност (услуге, односно уложеног рада и утрошене робе) не мења књиговодствену
вредност зграда, односно објеката.
Текуће поправке и одржавање опреме *
425200
425210 текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
425211 Механичке поправке
425212 Поправке електричне и електронске опреме
425213 Лимарски радови на возилима
425220 текуће поправке и одржавање административне опреме
425221 Намештај
425222 Рачунарска опрема
425223 Опрема за комуникацију
425224 Електронска и фотографска опрема
425225 Опрема за домаћинство и угоститељство
425226 Биротехничка опрема
425227 Уградна опрема
425250 текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме
425251 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме
425252 Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме
425253 текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената
425290 текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме
425291 текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме
* Наведени трошкови односе се искључиво на текуће поправке и одржавање опреме и не могу се
односити на трошкове прописане чланом 13. и чланом 18. Закона о здравственој заштити. На терет
средстава обавезног здравственог осигурања признају се они трошкови текуће поправке и одржавања
чија укупна вредност (услуге, односно уложеног рада и утрошене робе) не мења књиговодствену
вредност опреме на којој се изводи текућа поправка и одржавање.
Административни материјал
426100
426110 канцеларијски материјал
426120 одећа, обућа и униформе
426121 расходи за радну униформу
426122 службена одећа
426123 униформе
426124 ХТЗ опрема
Материјали за саобраћај
426400
426413 уља и мазива
426491 остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)
Материјал за очување животне средине и науку
426500
426591 Остали материјали за очување животне средине и науку*
На наведеном конту признају се само трошкови настали набавком материјала за одлагање медицинског
отпада (кесе, канте..)
Медицински и лабораторијски материјали
426700
426791 остали медицински и лабораторијски материјали*
*Наведени трошкови односе се искључиво на медицински и лабараторијски материјал према списку
медицинских средстава који се не приказују кроз електронску фактуру са портала Републичког фонда.
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
426800
426811 хемијска средства за чишћење
426812 инвентар за одржавање хигијене
426819 остали материјал за одржавање хигијене
Материјали за посебне намене
426900
426911 потрошни материјал
426912 резервни делови
426913 алат и инвентар
426914 со за путеве
Остале текуће дотације и трансфери
465100
465112 Остале текуће дотације и трансфери*
*Наведени конто односи се на трошкове финансирања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
Остали порези
482100
482131 регистрација возила
482211 обавезне таксе (републичке таксе приликом регистрације возила)

