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ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6186

На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о
здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 24. децембра 2021. године, донео је

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о ценама
здравствених услуга на секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите
Члан 1.
У Правилнику о ценама здравствених услуга на секундарном
и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник
РС”, бр. 88/21, 97/21 и 109/21) у Прилогу 1. цене здравствених
услуга под шифрама „13200-00, 13203-00, 13209-00, 13212-00 и
13215-01” мењају се и гласе:
„
Шифра
услуге
13200-00

Назив услуге
Потпомогнуте репродуктивне технике уз коришћење
лекова за стимулацију овулације

168.479,08

Фоликулометрија са верификацијом овулације
у стимулисаним циклусима и за артефицијалну
инсеминацију

13209-00

Планирање и координација поступка биомедицински
потпомогнуте оплодње код пацијенткиње (брачног пара)

74.999,77

13212-00

Трансвагинална аспирација ооцита

16.051,45

13215-01

Интраутерини ембриотрансфер

28.809,48

2.569,60

”
После здравствене услуге под шифром „8178800 Радиолошки третман, мегаволтажни, на Кобалт (Со) уређајима”, додају се
нове здравствене услуге које гласе:
„

Назив услуге

8179808

Делинеација тумора и волумена (ГТВ, ЦТВ, ПТВ...) и
додатних волумена за планирање терапије и евалуацију
третмана у ИMРT, ВMAT и СБРT техникама

6.298,97

8179809

Делинеација органа у ризику и додатних структура за
планирање и евалуацију третмана у ИMРT, ВMAT и
СБРT техници

1.889,51

Цена

”
После здравствене услуге под шифром „15524-01 Планирање
екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ компјутерског интерфејса за интезитетски модулисану радијациону терапију [ИМРТ]”,
додају се нове здравствене услуге које гласе:
„
Назив услуге

Цена

1552402

Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ
компјутерског интерфејса за ВMAT терапију

5.192,27

1552403

Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ
компјутерског интерфејса за ВMAT терапију са опцијом
респираторног гејтинга и/или коришћењем 4Д имиџинга

5.192,27

”
После здравствене услуге под шифром „8179904 Дозиметријска верификација ИМРТ плана – верификација флуенс мапа
апсолутна дозиметрија компјутеризованим системима “, додају се
нове здравствене услуге које гласе:
„
Шифра
услуге

Назив услуге

Цена

Цена

8179910

Дозиметријска верификација ИMРT плана – апсолутна
дозиметрија

Радиолошки третман мегаволтажни, VMAT (Volumetric
Modulated ArcTherapy)

1.500,72

8179912

Верификација ВMAT плана зрачења – ПОРТАЛ
дозиметрија

Радиолошки третман мегаволтажни, Адаптивна
радиотерапија

1.500,72

8179914

Дозиметријска верификација ВMAT плана – апсолутна
дозиметрија

1.703,04

8179916

Дозиметријска верификација ВMAT плана
– дозиметријска провера плана независним
компјутеризованим системима

5.192,27

8179918

QA радиотерапијског плана зрачења. Калкулација плана
коришћењем другог калкулационог алгоритма или
независног система за планирање терапије, Second hand
калкулација услова зрачења

3.914,99

Шифра
услуге

Назив услуге

1527000
1527200
1527300

Радиолошки третман мегаволтажни, Адаптивна
радиотерапија са MRI

1.500,72

1527400

Радиолошки третман са респираторним гејтингом

2.486,41

1527600

Радиолошки третман са Tumor tracking системима за
праћење положаја тумора у реалном времену

3.566,59

1528500

Радиолошки третман, IGRT (Image Guided
RadioTherapy) са CBCT имиџингом

1.727,99

1528700

Радиолошки третман, IGRT (Image Guided
RadioTherapy) са 4D CBCT имиџингом

1.727,99

1528900

Радиолошки третман, IGRT (Image Guided
RadioTherapy) са итеративним CBCT имиџингом

1529100

Радиолошки третман, SGRT (Surface Guided
RadioTherapy) са CBCT имиџингом

1529300

Радиолошки третман, EMGRT (Electromagnetic Guided
RadioTherapy) са CBCT имиџингом

0,00
1.955,25
0,00

”
После здравствене услуге под шифром „90765-04 Израда и
подешавање других додатака за радиотерапију”, додаје се нова
здравствена услуга која гласи:
„

9076510

Шифра
услуге

Шифра
услуге

Цена

13203-00

Шифра
услуге

После здравствене услуге под шифром „8179807 Креирање
објектива са лимитима и прескрипција ИМРТ плана”, додају се
нове здравствене услуге које гласе:
„

Назив услуге
Припрема, подешавање и коришћење уређаја (АBC
– Active Breathing Coordinator, RPM – Real-time
Position Management и сличних система) за контролу
респираторних покрета у предтретману (припрема
пацијента) и током спровођења радиолошког третмана

508,91

”
После здравствене услуге под шифром „8179909 Преглед
радиотерапијског плана”, додају се нове здравствене услуге које
гласе:
„
Шифра
услуге

Назив услуге

8180008

Преглед и анализа ВMAT или СБРT плана, укључујући
све појединачне и комбиноване (збирне) планове СБРT,
ВMAT, ИMРT и планове за конформалну терапију

1.518,53

8180010

Преглед и анализа 4Д ВMAT, 4Д СБРT плана или плана
где се користи гејтинг, укључујући све појединачне и
комбиноване (збирне) планове СБРT, ВMAT, ИMРT и
планове за конформалну терапију

2.236,22

8180012

Преглед и анализа MВ и кВ планарног имиџинга,
укључући: MВ и кВ имиџинг по фракцији са проценом
одступања позиционирања ако постоји

1.199,21

8180014

Преглед и анализа кВ ЦБЦT имиџинга, укључујући
анализу кВ ЦБЦT имиџинга по фракцији са проценом
одступања позиционирања ако постоји. Референтни
имагинг за поређење је ЦТ за планирање терапије

1.199,21

Цена

3.085,07

”

1.277,28

Цена

30. децембар 2021.

8180016

Преглед и анализа кВ ЦБЦT имиџинга у респираторигејтинг третману, укључујући анализу кВ ЦБЦT
имиџинга по фракцији са проценом одступања
позиционирања ако постоји или одступања од
предефинисаног респираторног циклуса

2.528,15

”
Цене здравствених услуга под шифрама „37605-00, 37605-01,
130300, 130301, 130302, 130303, 130304, 130305, 130306, 130307,
130308 и 130309” мењају се и гласе:
„
Шифра
услуге

133
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Назив услуге

130304

Одмрзавање ембриона-онкофертилитет

17.825,11

130305

Замрзавање јајне ћелије без услуге потпомогнуте
оплодње са чувањем–онкофертилитет

33.819,16

130306

Одмрзавање јајне ћелије-онкофертилитет

16.167,31

130307

Замрзавање сперматозоида

10.490,15

130308

Замрзавање сперматозоида са чувањем –
онкофертилитет

10.490,15

130309

Одмрзавање сперматозоида

11.492,68

”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Цена

37605-00

Перкутана аспирација епидидимиса

13.461,12

37605-01

Перкутана аспирација тестиса

18.503,23

130300

Замрзавање ембриона са чувањем до 5 година

27.206,85

130301

Одмрзавање ембриона

17.825,11

130302

Прикупљање ооцита добијених аспирацијом фоликула

20.371,55

130303

Замрзавање ембриона без услуге потпомогнуте оплодње
са чувањем–онкофертилитет

27.206,85

01/2 број 110-110/21
У Београду, 24. децембра 2021. године
Управни одбор Републичког фонда
за здравствено осигурање
Председник,
Вања Мандић, с.р.
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На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 24. децембра 2021. године, донео је

П РА В И Л Н И К
о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене
заштите
Члан 1.
Овим правилником утврђују се цене за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите из општег акта којим се утврђује номенклатура лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, донетог у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање.
Члан 2.
Цене услуга из члана 1. овог правилника, одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге
на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, бр. 37/19, 58/19, 41/20, 93/20, 97/20 –
исправка, 116/20, 134/20, 145/20, 3/21, 53/21 и 70/21).
Oвај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Члан 4.
01/2 број 110-112/21
У Београду, 24. децембра 2021. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
Вања Мандић, с.р.
Прилог

OBLAST
I zajedničke opšte laboratorijske analize

Red. br.
u oblasti
1.

Šifra
usluge
L000018

Naziv usluge

Cena

Uzorkovanje krvi (mikrouzorkovanje)

52,70

I zajedničke opšte laboratorijske analize

2.

L000026

Uzorkovanje krvi (venepunkcija)

105,33

I zajedničke opšte laboratorijske analize

3.

L000034

Uzorkovanje drugih bioloških materijala u laboratoriji

114,59

I zajedničke opšte laboratorijske analize

4.

L000042

Prijem, kontrola kvaliteta uzorka i priprema uzorka za laboratorijska ispitivanja

15,48
296,47

0,00

I zajedničke opšte laboratorijske analize

5.

L000059

Prijem i kontrola kvaliteta uzorka i priprema uzorka za zamrzavanje, skladištenje
i transport

I zajedničke opšte laboratorijske analize

6.

L000063

Uzorkovanje kapilarne krvi komercijalnom karticom

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

1.

L013961

Adrenalinski test

1.013,89

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

2.

L014258

Agregacija trombocita kombinovanim sistemom Kol–ADP u krvi

1.338,07

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

3.

L014266

Agregacija trombocita kombinovanim sistemom Kol–Adr u krvi

1.338,07

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

4.

L014274

Agregacija trombocita metodom impedance u krvi

549,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

5.

L014282

Agregacija trombocita u plazmi ADP–om

523,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

6.

L014290

Agregacija trombocita u plazmi adrenalinom

530,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

7.

L014308

Agregacija trombocita u plazmi arahidonskom kiselinom

530,28

