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

гласник РС”, број 25/19), 

Министар здравља доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима 

здравствених услуга за 2022. годину 

Члан 1. 

У Правилнику о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину („Службени 

гласник РС”, бр. 133/21, 46/22 и 130/22), у члану 43. став 2. после речи: 

„умањења” тачка се замењује запетом и додају се речи: „осим накнаде за 

лекове у здравственој установи у складу са одредбама овог правилника.” 

Члан 2. 

У члану 45. став 2. мења се и гласи: 

„Средства остварена по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета 

здравствена установа првенствено користи, односно распоређује у износу 

потребном за измирења створених обавеза за намене које чине уговорени 

варијабилни део накнаде у складу са чланом 43. став 4. овог правилника.” 

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Средства остварена по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета могу се 

користити за плате у складу са актом Владе са којим су утврђени 

критеријуми мерила за део плате по основу радног учинка, под условом да 

су измирене обавезе из става 2. овог члана.” 

Члан 3. 

У члану 85. став 1. мења се и гласи: 

„Давалац здравствених услуга доставља фактуру за пружене здравствене 

услуге на начин и по динамици који су у складу са актом о фактурисању 

који доноси Републички фонд.” 

Члан 4. 

У члану 86. речи: „филијали електронску фактуру за пружене здраваствене 

услуге” замењују се речима: „Републичком Фонду документацију о пруженим 

здравственим услугама”. 

Члан 5. 
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У члану 90. став 3. после речи: „складу са” додају се речи: „актима Владе 

и”. 

Члан 6. 

У члану 92. став 2. речи: „за шест месеци и” бришу се. 

Став 3. брише се. 

Члан 7. 

У члану 94. став 2. тачка 6) после речи: „књиговодству здравствене 

установе” запета се замењује тачком, а речи: „а највише у висини 

уговорених средстава.” бришу се. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Здравственим установама, са којима се уговара варијабилни део накнаде за 

санитетски и медицински потрошни материјал, материјалне и остале 

трошкове и енергенте признају се у складу са ставом 2. тач. 4), 5) и 7) овог 

члана, умањене за износ средстава које је здравствена установа 

распоредила за ове намене у оквиру оствареног ДСГ учинка и показатеља 

квалитета, а највише до висине уговорених средстава за 2022. годину.” 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Здравственим установама, са којима се уговара варијабилни део накнаде, 

накнада за лекове у здравственој установи признаје се у складу са ставом 2. 

тачка 6) овог члана, умањена за износ средстава које је здравствена 

установа распоредила за ову намену у оквиру оствареног ДСГ учинка и 

показатеља квалитета.”. 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

Досадашњи став 6. који постаје став 7. мења се и гласи: 

„Ако су обрачунски расход, фактурисана вредност или стварни утрошак 

исказан у материјалном књиговодству здравствене установе, за намене из 

става 2. тач. 4), 5) и 7) овог члана и ст. 4 и 6. овог члана, изнад уговорене 

накнаде, признаје се сразмерни износ до нивоа обрачунских расхода, 

фактурисане вредности или стварног утрошка исказаног у материјалном 

књиговодству здравствене установе, а највише до укупних предрачунских 

средстава за ове намене која су уговорена на примарном, секундарном и 

терцијарном нивоу здравствене заштите.” 

Члан 8. 

У члану 97. став 1. речи: „највише до нивоа уговорене накнаде” замењују се 

речима „умањених за фактурисану партиципацију.” 

Члан 9. 

Члан 101. мења се и гласи: 



„Члан 101. 

Војномедицинској установи која обавља делатност на терцијарном нивоу 

здравствене заштите накнаде за плате и накнаде плата и трошкова за 

долазак и одлазак са рада признају се највише до висине уговорених 

средстава, а остале уговорене накнаде у складу са чланом 94. овог 

правилника.” 

Члан 10. 

У члану 104. став 6. мења се и гласи: 

„Коначним обрачуном утврђује се коначна накнада здравственој установи по 

закљученом уговору која је основ за исказивање књижног одобрења, 

односно књижног задужења у складу са законом којим је уређен систем 

електронског фактурисања, у циљу спровођење књиговодствене евиденције 

у филијали и здравственој установи.” 

Члан 11. 

У члану 105. став 2. мења се и гласи: 

„Изузетно, даваоцима здравствених услуга из чл. 77. и 78. овог правилника, 

припадајуће уговорене накнаде признају се у складу са чл. 93–95. овог 

правилника.”. 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-00289/2022-05 

У Београду, 26. децембра 2022. године 

Министар, 

проф. др Даница Грујичић, с.р. 


