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Д РУ Г И  Д РЖ А В Н И  О Р ГА Н И  И 
Д РЖ А В Н Е  О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е

4502
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 25. новембра 2022. године, донео је 

П РА В И Л Н И К

о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите

Члан 1.
У Правилнику о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене за-

штите („Службени гласник РС”, број 132/21), у табеларном прилогу, у области „III биохемијске и имунохемијске анализе”, после ла-
бораторијске здравствене услуге под редним бројем 1062. додају се нове лабораторијске здравствене услуге са ценама под редним бр. 
1063-1069. које гласе:
„

OBLAST Red. br. u oblasti Šifra usluge Naziv usluge Cena
III  biohemijske i imunohemijske analize 1063. L030585 CA 50, serumu, CLIA 1.243,54
III  biohemijske i imunohemijske analize 1064. L030593 CA 242, serumu, CLIA 1.243,54
III  biohemijske i imunohemijske analize 1065. L030601 Hijaluronska kiselina u serumu, CLIA 1.136,54
III  biohemijske i imunohemijske analize 1066. L030619 Laminin u serumu, CLIA 1.136,54
III  biohemijske i imunohemijske analize 1067. L030627 Holiglicin u serumu, CLIA 1.136,54
III  biohemijske i imunohemijske analize 1068. L030635 Kolagen tip III-N-peptida u serumu, CLIA 1.136,54
III  biohemijske i imunohemijske analize 1069. L030643 Kolagen tip IV (C IV) u serumu, CLIA 1.136,54

“

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01/2 број 110-52/2022
У Београду, 25. новембра 2022. године

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,

Вања Мандић, с.р.

4503
На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19), 
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигура-

ње, на седници одржаној 25. новембра 2022. године, донео је 

П РА В И Л Н И К

о највишем износу накнада трошкова за медицинско-
техничка помагала која се издају на терет средстaва 

обавезног здравственог осигурања

Члан 1.
Овим правилником утврђују се највиши износи накнада тро-

шкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања.

Члан 2.
Највиши износи накнада за одређена медицинско-техничка 

помагала која се издају преко апотеке (Прилог 1.), Највиши изно-
си накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују 
из средстава обавезног здравственог осигурања преко испоручи-
лаца помагала (Прилог 2.) и Списак услуга одржавања медицин-
ско-техничких помагала и највиши износи накнада које укључују 

комплетну услугу (Прилог 3.), одштампани су уз овај правилник и 
чине његов саставни део.

Члан 3.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о највишем износу накнада трошкова за медицин-
ско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 93/19, 13/20, 
132/21 и 47/22), осим дела Правилника којим се утврђују највиши 
износи накнада за протезе за горње и доње екстремитете, који се 
примењује до 25. јануара 2023. године.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим дела 
овог правилника којим се утврђују највиши износи накнада за 
протезе за горње и доње екстремитете, који ступа на снагу 26. ја-
нуара 2023. године. 

01/2 број 110-53/2022
У Београду, 25. новембра 2022. године

Управни одбор Републичког фонда  
за здравствено осигурање

Председник,
Вања Мандић, с.р.
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