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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 ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УГОВАРАЊУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ОСИГУРАЊА СА ДАВАОЦИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2019. 

ГОДИНУ
(Сл. гласник РС бр. )54/19

Основни текст на снази од 03/08/2019 , у примени од 03/08/2019

Члан 1.

У Правилнику о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима 
здравствених услуга за 2019. годину ("Службени гласник РС", бр. 46/19 и 49/19 - исправка), Предрачун 
средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2019. 
годину (Прилог 1.), Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа 
здравствене заштите за 2019. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде (Прилог 2.), Предрачун 
средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2019. годину 
(Прилог 3.), Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 
2019. годину (Прилог 4.), Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2019. годину 
(Прилог 6.) и Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2019. годину 
(Прилог 7.) замењују се новим Предрачуном средстава здравственим установама примарне, секундарне и 
терцијарне здравствене заштите за 2019. годину ( Прилог 1. ), новим Предрачуном средстава здравственим 
установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2019. годину са којима се уговара 
варијабилни део накнаде ( Прилог 2. ), новим Предрачуном средстава здравственим установама 
специјализованим за продужену рехабилитацију за 2019. годину ( Прилог 3. ), новим Предрачуном 
средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2019. годину ( Прилог 4. ), 
новим Предрачуном средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2019. годину ( Прилог 6. ) и новим 
Предрачуном средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2019. годину ( Прилог 7. ), 
који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају из средстава обавезног здравственог 
осигурања (Прилог 8.) замењује се новим Списком материјалних и осталих трошкова који се финансирају из 
средстава обавезног здравственог осигурања ( Прилог 8. ), који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део.

Члан 3.

У члану 62. став 3. мења се и гласи:



"Филијала може са здравственом установом специјализованом за продужену рехабилитацију да 
уговори пружање амбулантно-поликлиничких услуга из области физикалне медицине и 
рехабилитације и услугу нуклеарне медицине применом хибридног  система, које се не SPECT/CT
обезбеђују по врсти и/или обиму у другим здравственим установама на подручју надлежности 
филијале."

Члан 4.

У члану 66. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

"Здравственој установи која обавља делатност трансфузије крви основаној за територију Републике 
Србије обезбеђује се накнада трошкова тестирања јединица крви и компонената крви техником 
умножавања нуклеинске киселине - НАТ."

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи:

"Накнаде из ст. 1. и 2. овог члана усклађују се у току уговорног периода на основу фактурисане 
вредности."

Члан 5.

У Прегледу највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања (Прилог 13.) табела "5. Слушна помагала", мења се и гласи:

Шифра Назив помагала

Шифра 
дела 
или 

помагала

Делови Стандард

Највиши 
износнакнаде 

целог 
помагала(без 

ПДВ)

167
Слушни апарат уграђен у
наочаре за коштану
спроводљивост

167
апарат -
серијски
производ

  30.000,00

186
Слушни апарат уграђен на рајф
за коштану спроводљивост

186
апарат -
серијски
производ

  30.000,00

187
Индивидуални уметак (олива)
за ушни канал

187 уметак
индивидуална 
израда по мери

800,00

185
Специјалне батерије за заушни
процесор

185

серијски
производ према
врсти заушног
процесора

месечно замена 
(на 3 дана: 30 

ком.; на 4 дана: 
21 ком.; на 5 
дана: 18 ком.)

150,00

18510

серијски
производ према

пуњиве батерије
27.000,00 

дин. за један 



врсти заушног
процесора 2
ком. годишње

комад

213
Заушни процесор за кохлеарни
имплант

213
серијски
производ

  956.448,00

191

Заушни слушни апарат (иза
уха) - дигитални за децу до 18
година (са најмање 4 канала
независног појачања и
минимално 2 програма)

19111

Апарат за
оштећење
слуха од 40-70
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

2  1x

30.000,0019112

Апарат за
оштећење
слуха од 71-90
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

2  1x

19113

Апарат за
оштећење
слуха преко 90
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

2  1x

19114

апарат за
оштећење
слуха од 40-70
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

1  1x

30.000,0019115

апарат за
оштећење
слуха од 71-90
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

1  1x

19116

апарат за
оштећење
слуха преко 90
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

1  1x

Апарат за
оштећење



192

Заушни слушни апарат (иза
уха) - базни дигитални за лица
старија од 18 година (са
најмање 2 канала независног
појачања)

19211 слуха од 40-65
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

комплет

25.000,00"19212

Апарат за
оштећење
слуха од 66-90
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

комплет

19213

Апарат за
оштећење
слуха преко 90
ДБ са уметком,
цевчицом и
батеријама

комплет

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-00346/2019-05 
У Београду, 25. јула 2019. године

Министар, 
др Златибор Лончар, с.р.
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