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Врњачка бања, 06.12.2018. године 



ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

• Накнада за плате  

• Накнада трошкова за долазак и одлазак са 
рада 

• Накнада за лекове, санитетски и медицински 
потрошни материјал, материјалне и остале 
трошкове и енергенте 

• Накнада за стоматолошке здравствене 
услуге 

• Апотеке 
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СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

• Плате и накнада трошкова превоза утврђује 
се као код примарне здравствене заштите за 
све здравствене установе, без обзира да ли 
су укључене у ДСГ или не 
 

• За здравствене устнове које нису укључене у 
ДСГ примењиваће се постојећи начин 
финасирања 
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Правилник о уговарању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са даваоцима 

здравствених услуга за 2019. годину 

ПРЕДЛОГ МОДЕЛА ПЛАЋАЊА УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ И 
ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПО СИСТЕМУ ДСГ У 

2019. ГОДИНИ 

Посебнa раднa групa за реформу начина извештавања и 
плаћања здравствених установа по систему дијагностички 
сродних група и за унапређење капитационе формуле и 

квалитета примарне здравствене заштите  



МОДЕЛ ПЛАЋАЊА 
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Постојећи 
систем 

Квалитет 

ДСГ 

57 установа 



КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗУ 
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Категоризација 

Опште 
болнице 

Клинички 
центри, 

Клиничко-
болнички 

центри 

Институти Клинике 



• 95% Предрачуна за 2019. – фиксни део (у 
пуном износу: накнада за плате, превоз и све 
намене које се признају до висине 
фактурисане вредности односно обрачунских 
расхода) 
 

• 5% Предрачуна за 2019. - варијабилни део 
– обрачунава се квартално на основу ДСГ 
учинка и показатеља квалитета. Исказује се у 
номиналном исносу и измене у фиксном делу 
не утичу на варијабилни износ утврђен на 
почетку уговореног периода 
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ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО 
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лекови у ЗУ санитетски 
материјал 

енергенти материјални 
трошкови 



ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО 
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80% ДСГ 
учинак 

20% 
квалитет 

варијаб
илни 
део 

Збир варијабилних делова накнаде свих 
здравствених установа чини фонд средстава који 
ће се кристити по основу ДСГ учинка и 
показатеља квалитета. 



ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА 
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1. Број првих прегледа у амбуланти 

2. Просечна дужина болничког лечења 

3. Стопа леталитета на нивоу ЗУ након 48 сати од пријема 

4. Стопа услуга пружених у оквиру дневне болнице  

5. Стопа пацијената третираних резервним антибиотицима  



НАКНАДЕ ПОРЕД СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ 
ПРЕДРАЧУНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ 

• Накнада за стационарну рехабилитацију и за 
амбулантно-поликлиничке услуге здравственој 
установи специјализованој за продужену 
рехабилитацију 
 

• Здравствена установа која обавља делатност јавног 
здравља  
 

• Накнада за здравствене установе које обављају 
делатност из области вирусологије, вакцина и 
имунобиолошких препарата, трансфузије крви и 
обавезне обдукције умрлих лица 
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НАКНАДЕ ПОРЕД СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ 
ПРЕДРАЧУНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ 

• Здравствена установа за трансфузију крви  

• Војномедицинска установа 

• Установа социјалне заштите 

• Давалац здравствених услуга (Стом. факултет), који 
није у Плану мреже  

• Завод за заштиту здравља радника  

• Давалац здравствених услуга - образовна установа  
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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