
 
 

На основу члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању 
(„Службени гласник РС“, број 25/19) и члана 4. став 4. Правилника о уговарању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима 
здравствених услуга за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 161/20, 41/21, 84/21, 
109/21), 

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници 
одржаној  24. децембра 2021. године, донео је  

 
ОДЛУКУ  

                        
                               о изменама Одлуке о предрачунима средстава 
                              даваоцима здравствених услуга за 2021. годину 
 
             1. У Одлуци о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 
2021. годину, 01/2 број: 450-1/21 од 5. јануара 2021. године, Предрачун средстава 
здравственим установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене 
заштите за 2021. годину (Прилог 1.), Предрачун средстава здравственим установама 
секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се 
уговара варијабилни део накнаде (Прилог 2.), Предрачун средстава здравственим 
установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину (Прилог 
3.), Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног 
здравља за 2021. годину (Прилог 4.), Предрачун средстава за соматолошку 
здравствену заштиту за 2021. годину (Прилог 6.) и Предрачун средстава осталим 
здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину (Прилог 7.) замењују се 
новим Предрачуном средстава здравственим установама примарног, секундарног и 
терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину, новим Предрачуном 
средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене 
заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде, новим 
Предрачуном средстава здравственим установама специјализованим за продужену 
рехабилитацију za 2021. годину, новим Предрачуном средстава здравственим 
установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину, новим 
Предрачуном средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину и 
новим Предрачуном средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 
2021. годину, који су одштампани уз ову одлуку и чине њен саставни део.                                                     

 
 2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 

УПРАВНИ ОДБОР 

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
 
 

 
01/2 број: 110 -111/21            ПРЕДСЕДНИК 
  
У Београду, 24. децембра 2021. године             Вања Мандић 
 
 
 


