
На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1. Закона о здравственом 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 
123/14, 126/14 – УС,  106/15 и 10/16-др. закон),  

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници 
одржаној 29. августа  2017. године, донео је  

 
П Р А В И Л Н И К 

о измени Правилника о ценама здравствених услуга на 
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите 

(Правилник објављен у Сл.гласнику РС, бр. 82/17 од 08.09.2017. год) 
 

Члан 1. 
 

   У Правилнику о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном 
нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 37/14, 17/15, 1/16 и 11/16), у 
табеларном прилогу, под редним бројем 7475, под шифром 15600-011, под називом 
здравствене услуге „Радионеурохируршка процедура на Гама ножу“, у колони „Цена“ 
број: „42.429,11“ замењује се бројем: „48.754,59“.                                                                                                                                       

 
 

Члан 2. 
 

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 – 75/17 ПРЕДСЕДНИК 
  
У Београду, 29. августа 2017. године Вања Мандић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

   
            ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење Правилника о измени Правилника о ценама 
здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите је 
члан 55. Закона о здравственом осигурању, којим је у ставу 2. прописано да 
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) 
доноси општи акт којим се, између осталог, утврђују цене здравствених услуга и други 
трошкови здравствених услуга које се обезбеђују као право из обавезног здравственог 
осигурања. 
             

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 
 
Клинички центар Србије обратио се Републичком фонду дописом број: 6772 од 

09.05.2017. године са захтевом за измену цене услуге под шифром 15600-011 – 
Радионеурохируршка процедура на гама ножу и у складу са тим измену Правилника о 
ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 
заштите. 

У поменутом допису Клинички центар Србије је навео и следеће: 
„Приликом формирања цене у делу остали трошкови нису обухваћени 

трошкови изолационих уметака за стереотаксични прстен, односно за „Leksell 
coordinate frame G“. Приликом испоруке Гама ножа Клиника за неурохирургију КЦС је 
добила иницијалну количину изолационих уметака која им је била довољна за 
предвиђени број пацијената. 

Изолациони умеци „“DISPOSABLE INSERTS for insulated Posts REF No 912464“ 
су потрошни материјал за једнократну употребу. Једна кутија изолационих уметака 
садржи 25 кесица по 4 изолациона уметка (25x4 pcs). Једна кесица (4 изолациона 
уметка) искористи се за монтажу стереотрахичног прстена, односно за једног 
пацијента и кошта 4.314,00 динара са ПДВ.“ 

Везано за наведени захтев, Републички фонд се дописом 03 број: 450-2691/17-
1 од 05.07.2017. године обратио Клиничком центру Србије са захтевом за доставу 
додатних информација и документације. 

По наведеном захтеву Републичког фонда, Клинички центар Србије је доставио 
следеће: 

- Решење број 515-02-00639-17-001 од 16.06.2017. године Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије о упису Disposable inserts Model 912464 са 
генеричким називом „уметак за фиксацију рама за главу пацијента, 
стеретаксични систем, неурохирургија“ 

- фактуру добављача Max team број 24, 
- обавештење да је реч о санитетском медицинском и потрошном материјалу. 

Комисија за утврђивање цена здравствених услуга (у даљем тексту: Комисија), 
која је образована од стране в.д. директора Републичког фонда, је сагледала 
достављену документацију и заузела став да је цену услуге под шифром 15600-011 – 
Радионеурохируршка процедура на Гама ножу потребно увећати у делу који се односи 
на санитетски и медицински потрошни материјал за 4.314,00 динара, колико износи 
набавна цена (са ПДВ) за изолациони уметак “DISPOSABLE INSERTS for insulated 
Posts REF No 912464“. 

Сагледавајући калкулацију цене наведене услуге, Комисија је констатовала да 
је у односу на параметре из калкулације који су коришћени за утврђивање важеће 
цене, измењена нето основица за плате запослених у здравственим установама, као и 
да су промењене цене лекова. 

Имајући у виду наведено, Комисија је заузела став да је потребно извршити 
усклађивање цене наведене услуге и у делу који се односи на накнаду за рад и лекове 
у здравственој установи. 

Нова калкулација цене услуге Радиохируршка процедура на Гама ножу, која је 
укључила важећу цену рада, важеће цене лекова из важећег ценовника, као и 
проширење списка санитетског и медицинског потрошног материјала за изолациони 



уметак , разматрана је и усвојена на Комисији дана 03.08.2017. године, тако да нова 
цена услуге Радиохируршка процедура на Гама ножу сада износи 48.754,59 динара. 
 
            ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ 
 
             Средстава за покриће трошкова у вези предметне здравствене услуге 
обезбеђена су Финансијским планом за 2017. годину.  
 
                                                                        ***     
 Предлажемо да Управни одбор донесе Правилник о измени Правилника о 
ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 
заштите.  
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