На основу члана 55. став 2. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' бр.
107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС,119/12),
Управни одбор Републичког фонда за здравствeно осигурање, на седници одржаној 20. марта
2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАЛИЗЕ КОЈЕ
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА *
Члан 1.
У Правилнику о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 63/13 и 91/13) члан 1. мења
се и гласи:
„Члан 1.
Овим правилником утврђују се цене материјала за континуиране поступке замене бубрежне
функције и плазмаферезу који се обављају у случају терапијских опција, цене материјала за дијализу
јетре уз симултану замену бубрежне функције која се обавља у случају терапијских опција, накнада
трошкова осигураним лицима која се дијализирају у кућним условима за утрошену електричну
енергију и воду, потрошни материјал, сервисирање апарата за хемодијализу и набавка материјала за
дијализе које обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички
фонд) из средстава обавезног здравственог осигурања. “
Члан 2.
Члан 2. брише се.
Члан 3.
Члан 3. брише се.

*Објављен у “Службеном гласнику РС” бр 36 од 28.03.2014. године и ступа на снагу 05.04.2014.године

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„ Утврђују се цене материјала за континуиране поступке замене бубрежне функције и
плазмаферезу који се обављају у случају терапијских опција, без пореза на додату вредност, и то:
Ред. Терапијске опције
бр.

Врста кита (садржај
Дијализни Супстициони
кита: филтер, пратећи раствор у раствор у
систем линија и
кесама
кесама
припадајућих садржаја)
+ отпадна кеса
Супституциони
раствор (35
ml/kg TM/h)

1. Континуирана
Сет за CVVH са
веновенска
филтером површине
хемодијафилтрација 0,6-0,9 m2 или 1,0-1,8
(CVVH)
m2, а за педијатријски
узраст са филтером
површине 0,042-0,2m2;
+ отпадна кеса
2. Континуирана
веновенска
хемодијализа
(CVVHD)

Сет за CVVHD са
филтером површине
0,6-0,9 m2 или 1,0-1,8
m2, а за педијатријски
узраст са филтером
површине 0,042-0,2m2;
+ отпадна кеса

35.551,85
Дијализни
раствор
(до 1800
ml/h)

35.551,85

3. Спора континуирана Сет за SCUF са
ултрафилтрација
филтером површине
(SCUF)
0,6-0,9 m2 или 1,0-1,5
m2; + отпадна кеса
Сет за HV-CVVHDF са
4. Високо волумна
филтером површине
веновенска
хемодијафилтрација 0,6-0,9 m2 или 1,0-1,8
(HV-CVVHDF)
m2; + отпадна кеса

Цене по
дијализи
(у дин.)

36.251,85
Дијализни Супституциони
раствор раствор (до 70
(до 1800 ml/kg TM/h)
ml/h)
39.951,85

5. Континуирана
Сет за CVVHDF са
веновенска
филтером површине
хемодијафилтрација 0,6-0,9 m2 или 1,0-1,8
(CVVHDF)
m2, а за педијатријски
узраст са филтером
површине 0,042-0,2 m2;
+ отпадна кеса
6. Хемоперфузија

Сет за хемоперфузију

7. Плазмафереза или Сет за плазмаферезу
плазмасепарација или за
(PF или MPS)
плазмасепарацију са
филтером површине
0,15-0,60 m2

Дијализни Супституциони
раствор раствор (35
(до 1800 ml/kg TM/h)
ml/h)

36.251,85
37.751,85
Супституциони
раствор
састављен од:
Опција 1 –
раствор
састављен од
0.9% NaCl и
20% хуманих
албумина,
или
Опција 2 –
Свеже
замрзнута
33.697,22“
плазма“
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Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Утврђују се цене материјала за дијализу јетре уз симултану замену бубрежне функције која се
обавља у случају терапијских опција, без пореза на додату вредност, и то:
Врста кита (садржај
Супстициони раствор у
кита: филтер, пратећи
Цена по
Ред.
Терапијске
систем линија и
кесама
дијализи
бр
опције
припадајућих
(мин. измене 2L/h
(у дин)
48L/24h)
садржаја, отпадна
кеса)
1.
Дијализа јетре
Сет за дијализу јетре
са
са сетом за CVVHDF
континуираним по типу машине
Супституциони раствор у
поступком
оригиналним кесама
замене
бубрежне
185.185,19
функције
2.
Дијализа јетре
Сет за дијализу јетре
Стандардни концентрати
са
са сетом за
за хемодијализу по типу
хемодијализом хемодијализу по типу
машине (бикарбонатни и
машине
кисели)
185.185,19
3.
Дијализа јетре
Сет за дијализу јетре
Стандардни концентрати
са
са сетом за
за хемодијализу по типу
хемодијализом хемодијализу по типу
машине (бикарбонатни и
у педијатрији
машине
кисели)
185.185,19“
Члан 6.
У члану 7. став 1. тачкa А) мења се и гласи:
„А) Материјал специфичан за хемодијализу по једној хемодијализи утврђује се у складу са
општим актом Републичког фонда којим су прописани стандарди материјала за дијализе које се
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања осигураним лицима која се лече
хемодијализом у кућним условима.“
У тачки Б) „Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу“ тачка 1. мења се и гласи: „1.
Средство за стерилизацију и декалцификацију машина за једну хемодијализу у складу са техничком
карактеристиком апарата.“
Члан 7.
По добијању сагласности министра надлежног за послове здравља овај правилник објављује се
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
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