
 
 

Уговарање здравствене заштитe 
из обавезног здравственог 

осигурања 
 

Врњачка Бања, децембар 2017. године 



Улога РФЗО 

• РФЗО је организација обавезног социјалног осигурањa чији је 
основни задатак да омогући осигураним лицима остваривање 
права из обавезног здравственог осигурања у складу са Законом о 
здравственом осигурању и подзаконским актима донетим за 
спровођење овог закона. 

 
• РФЗО у складу са Законом о здравственом осигурању обезбеђује 
финансирање права из обавезног здравственог осигурања, из 
средстава доприноса за обавезно здравствено осигурање, као и из 
других извора. 
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Улога РФЗО 

• Обавезно здравственог осигурања обухвата: 
 - право на здравствену заштиту, 
 - право на новчане накнаде. 
 
• Обезбеђивање обавезног здравственог осигурања заснива се 
начелима: обавезности, солидарности и узајамности, јавности, 
заштите права осигураних лица и заштите јавног интереса, сталног 
унапређења квалитета обавезног здравственог осигурања и 
начелу економичности и ефикасности. 

 

  
 

3 



Здравствена заштита 

• Законом о здравственом осигурању утврђено је право на 
здравствену заштиту, које обухвата: 

 - мере превенције и раног откривања болести; 
 - прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице; 
 -  прегледе и лечење у случају болести и повреде; 
 -  прегледе и лечење болести уста и зуба; 
 -  медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде; 
 -  лекове и медицинска средства; 
 -  медицинско-техничка помагала. 
• Право на здравствену заштиту утврђује се на основу Плана 

здравствене заштите који се доноси за сваку календарску 
годину.  
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Обезбеђивање права на здравствену 
заштиту 
 
• Обезбеђивање права на здравствену заштиту подразумева 

обезбеђивање садржаја, обима и стандарда здравствене 
заштите. 

 
• Здравствене услуге које се обезбеђују осигураним лицима 

утврђене су номенклатуром коју доноси министар здравља, док 
цене ових услуга утврђује РФЗО.  
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Уговарање здравствене заштите 

• РФЗО обезбеђује остваривање здравствене заштите 
осигураним лицима закључивањем уговора са даваоцима 
здравствених услуга. 

• Уговарање здравствене заштите ближе се уређује општим 
актом о уговарању, који се по правилу доноси за једну 
календарску годину. 

• Правилником о уговарању здравствене заштите утврђени су 
услови за закључивање уговора, критеријуми и мерила за 
утврђивање накнаде, начин плаћања здравствених услуга, 
поступак коначног обрачуна и др. 

• Осигураним лицима се омогућава да право на здравствену 
заштиту остваре у здравственим установама, са којима је РФЗО 
закључио уговоре о пружању и финансирању здравствене 
заштите. 
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Уговарање здравствене заштите 

• Уговоре о пружању здравствених услуга, по правилу закључује 
филијала. 

• Закон о здравственом осигурању предвиђа више модела 
плаћања здравствених услуга, и то:  
 - плаћање по једном опредељеном осигураном лицу 
(капитација); 

 - плаћање по случају, односно по епизоди болести или 
повреде; 
 - плаћање по ценама појединачних здравствених услуга; 
 - откупом плана рада давалаца здравствених услуга; 
 - плаћање по дијагностички сродним групама болести и 
повреда; 
 - други начин утврђен уговором. 
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Уговарање здравствене заштите 

• Обавеза здравствених установа из Плана мреже, који утврђује 
Влада на предлог Министарства здравља, јесте приоритетно 
закључивање уговора са РФЗО. 

 
• Закон о здравственој заштити утврђује обавезу доношења 
кадровског плана за здравствене установе из Плана мреже. 

 
• Кадровским планом утрђује се број и структура запослених чије 
се плате обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања.   
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Уговарање здравствене заштите 

• Постојећи систем уговарања и финансирања здравствене 
заштите подразумева следеће: 

 - откуп плана рада, 
 - плаћање по цени здравствене услуге, 
 - утврђивање паушалне накнаде. 
• Износ средстава за здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања утврђује се Финансијским планом 
РФЗО. 

• Распоред средстава се у облику планиране накнаде за рад 
даваоцима здравствених услуга за пружање здравствених 
услуга, утврђује предрачунима средстава, који су саставни део 
Правилника о уговарању. 
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Уговарање здравствене заштите 

• РФЗО, такође, закључује уговоре и са установама ван Плана 
мреже, али само за број и врсту здравствених услуга које се не 
могу обезбедити у оквиру постојећих капацитета здравствених 
установа из Плана мреже. 
 

• Мишљење о оправданости закључивања уговора за број и врсту 
услуга са установама ван Плана мреже даје Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“. 
 

• На основу позитивног мишљења Института, Републички фонд 
закључује уговоре са другим даваоцима здравствених услуга. 
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Уговарање здравствене заштите 

• РФЗО, поред даваоца здравствених услуга основаних 
средствима у јавној својини као што су Стоматолошки и 
Медицински факултет, Завод за здравствену заштиту радника 
„ЖТП“ и др., закључује уговоре и са даваоцима здравствених 
услуга основаним средствима  у приватној својини. 
 

• Уговор са овим даваоцима закључује се на основу јавног позива 
када се уговор закључује са свима који испуњавају услове или 
спровођењем поступка јавне набавке. 
 

• РФЗО има закључене уговоре са приватним апотекама, за 
пружање услуга катаракте, БМПО, дијализе и хипербаричне 
медицине. 
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Уговарање здравствене заштите 

• Врсте давалаца здравствених услуга са којима РФЗО има 
закључен уговор о пружању здравствене заштите: 

 Установе  из Плана мреже здравствених установа 
 - здравствене установе примарног (са апотекама), 
секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, 
 - здравствене установе специјализоване за продужену 
рехабилитацију, 
 - институти/заводи за јавно здравље, 
 - остале здравствене установе из Плана мреже 
здравствених установа; 
 даваоци ван Плана мреже здравствених установа 
 - установе социјалне заштите, 
 - приватне апотеке, 
 - остали даваоци ван Плана мреже здравствених установа. 
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Број давалаца здравствених услуга који су 
закључили уговор  

Здравствене установе из Плана мреже 350 

Установе социјалне заштите 56 

Други даваоци з.у. ван Плана мреже 31 

Приватне апотеке 743 

Укупно 1180 
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Уговарање здравствене заштите 

• Закључивањем уговора уговорне стране прихватају да општи 
услови за закључивање и спровођење уговора, као и 
споровођења коначног уговора постају саставни део уговора. 
 

• Наведено подразумева да закључивањем уговора уговорне 
стране прихватају критеријуме за утврђивање, усклађивање и 
признавање накнаде, те исти не могу бити разлог за 
оспоравање висине накнаде. 
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Утврђивање накнада по наменама 
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• Уговарање здравствене заштите откупом плана рада, односно 
капацитета подразумева утврђивање накнаде по наменама. 

• Предрачунима срестава опредељују се оквирна средства 
здравственим установама.  

• Правилником о уговарању здравствене заштите прописани су 
критеријуми на основу којих су утврђена предрачунска 
средства, појединачно, по свакој позицији.  

• Укупан износ опредељених средстава садржи уговорена 
средства појединачно за сваку накнаду и то: 

 - плате и накнаде плата, 
 - трошкове превоза на рад и са рада,  
 - лекове, 
 - санитетски и медицински потрошни материјал, 
 
 



Утврђивање накнада по наменама 
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 - материјалне и остале трошкове, 
 - енергенте, 
 - партиципацију, 
 -исхрану, 
 - крв и лабилне продукте од крви, 
 - уградни материјал, 
 - дијализни материјал и лекове за дијализу. 
• За одређене врсте здравственим услуга, поред накнаде 

утврђене предрачунским средствима, обезбеђују се и средства 
за лекове и санитетски материјал. 

• У складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, 
лекова и медицинских средстава, здравствене установе 
испостављеним фактурама врше правдање уговорене накнаде. 

 
 



Анексирање уговора 
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• У току године свака уговорна страна може поднети иницијатву 
за анексирање уговора. 

• Анексирање у погледу усклађивања накнада врши се у складу 
са критеријумима утврђеним Правилником о уговарању 
здравствене заштите. 

• Такође, анкесирање се врши и на основу захтева за увођење 
нове медицинске технологије у клиничку праксу здравствене 
установе. 

• РФЗО у току године прати спровођење уговора и реализацију 
уговорених накнада и врши усклађивање накнада по захтеву 
здравствене установе, филијале или извршене анализе. 



Признавање накнаде 
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• Признавање накнаде, такође, утврђено је Правилником о 
уговарању здравствене заштите. 

• Плате и накнаде плата и трошкови превоза на рад и са рада 
признају се у висини обрачунатих средстава. 

• Уградни материјал, крв и лабилни продукти од крви, 
цитостатици са Листе лекова, лекови за хемофилију, лекови са 
Листе Ц и дијализни материјал и лекови за дијализу признају се 
у висини утрошака исказаних у фактури, док се исхрана 
болесника признаје у висини обрачунских расхода здравствене 
установе. 

• Лекови у здравственој установи, санитетски и медицински 
потрошни материјал, материјални и остали трошкови и 
енергенти признају се у висини уговорене накнаде. 
 
 
 



 
ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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