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 Фактурисање здравствених услуга врши се у 
складу са Упутством за фактурисање 
здравствених услуга, лекова и медицинских 
средстава за 2018. годину 

 

 

 
 

 Фактуре се испостављају од првог до 10-ог у 
месецу за претходни месец, осим за здравствене 
установе које су укључене у систем 
дијагностички сродних група (ДСГ), које фактуру 
испостављају у следећим роковима:  

     

 
 

− за период од првог до 15-ог у месецу фактуре се 
испостављају од 16-ог до 25-ог посматраног месеца  

− за период од 16-ог до краја месеца фактуре се 
испостављају од првог до 10-ог наредног месеца 

 

 



 У 2018. години Републички фонд је у сарадњи са 
Министарством здравља извршио измене у формату 
електронске фактуре у циљу адекватног праћења 
података по систему ДСГ и праћење трошкова по 
епизоди лечења 

 
 

 На порталу Републичког фонда (portal.rfzo.rs) објављено 
је Техничко упутство за фактурисање у секундарној и 
терцијарној здравственој заштити које садржи: 

     
 

− формат фактуре верзија 14.02 (важи од 1. новембра 2018. 
године) са наведеним променама у формату фактуре 

− посебне напомене везане за формат фактуре 

− списак првостепених контрола – оспорења 

− преглед шифарника који се користе у електронској 
фактури 

− списак здравствених установа у систему ДСГ 

 



 У другом слогу (Осигураник) додата је врста 
лечења D – дневна болница (не као 
организациона јединица дневне болнице, већ 
као врста услуге - лечења) 

 

 У другом слогу (Осигураник) уведено је ново 
поље „Врста епизоде лечења“ као обавезан 
податак за здравствене установе које су у 
систему ДСГ 

 

 
 



Врста епизоде лечења 

ID Ознака Назив Опис 

1 NEL Нова епизода лечења 
Епизода болничког лечења за лице која се 
први пут шаље 

2 DST Дофактурисане ставке 
Дофактурисане ставке за већ послату епизоду 
лечења за лице 

3 OEL 
Дофактурисана оспорена 
епизода лечења 

Поновно слање целокупно оспорене епизоде 
лечења за лице 

4 OST Дофактурисане оспорене ставке 
Поновно слање делимично оспорених ставки 
епизоде лечења за лице 

5 DEL 
Епизода болничког лечења на 
дужи период 

Епизода болничког лечења за лице процењена 
на период дужи од 60 дана 

6 DELDST 
Дофактурисане ставке за 
епизоду лечења на дужи период 

Дофактурисане ставке за лице чија је епизода 
процењена на период дужи од 60 дана 

7 DELOEL 
Дофактурисана оспорена 
епизода лечења на дужи период 

Поновно слање оспорене епизоде лечења за 
лице чија је епизода процењена на период 
дужи од 60 дана 

8 DELOST 
Дофактурисане оспорене ставке 
за епизоду на дужи период  

Поновно слање делимично оспорених ставки 
за лице чија је епизода процењена на период 
дужи од 60 дана 



 Комплетирање фактуре за осигурана лица на 
стационарном лечењу чија је епизода 
болничког лечења процењена на период 
дужи од 60 дана се врши на месечном нивоу 
уз попуњено поље у другом слогу 
електронске фактуре „Начин отпуста (Врста 
отпуста)“ са вредношћу 4 – Статистички 
отпуст и уношењем ознаке DEL из шифарника 
за врсту епизоде лечења. Епизода болничког 
лечења НЕ ПРЕКИДА се комплетирањем 
фактуре, већ се закључује приликом отпуста 
пацијента 
 



 У формат фактуре додат је пети слог који се односи на ДСГ 

 

Назив поља Назив поља 
у xml-у Опис поља Обавезан 

податак 
Шифра ДСГ DSGSifra Шифра ДСГ √ 

Количина DSGKol Укупан број пружених ДСГ (у дневној 
болници може бити већи од 1) 

√ 

ДСГ коефицијент DSGKoef ДСГ коефицијент √ 

ДСГ цена DSGCena ДСГ цена   
Критеријум за пријем KritPrij Критеријум за пријем √ 
Процењена смртност 
пацијента у интензивној 
нези 

SAPS Процењена смртност пацијента у 
интензивној нези (SAPS 2 score) (10) 

(10) - Поље Процењена смртност пацијената у Интензивној нези може имати вредности 
од 0 до 175 и попуњава се за пацијенте који су током хоспитализације били лечени у 
Интензивној нези.  

Опис петог слога (ДСГ) 

Пети слог садржи податке о дијагностички сродним 
групама (ДСГ) у следећем редоследу:  

 



 У формат фактуре у шестом слогу додата су поља: 

 

    - шифра службе – одељења које је тражило услугу 

    - шифра службе – одељења на коме је пружена услуга 

    - шифра организационе јединице која је пружила услугу 

 

Опис шестог слога (Услуга) 

Шести слог садржи податке о пруженим услугама 
(процедурама) за појединачну фактуру за лице у 
следећем редоследу:  

 



Назив поља Назив поља у 
xml-у Опис поља Обавезан 

податак 
Датум пружања 
услуге 

DatUsl Датум пружања услуге 
√ 

Шифра процедуре 
(услуге) по 
Номенклатури 

SifUsl Шифра процедуре (услуге) 
√ 

Количина Kol Број пружених услуга (цео позитиван број већи 
од нуле) √ 

Јединична цена JedCen Јединична цена услуге (процедуре) √ 
Учешће Usc Износ наплаћене партиципације односно учешћа 

√ 

ЛБО лекара LBOLekar ЛБО лекара који је пружио услугу (11 цифара) (2) 

Име лекара ImeLekara Име лекара који је пружио услугу (2) 
Презиме лекара PrezLekara Презиме лекара који је пружио услугу (2) 
Шифра службе SifSlu Шифра службе (Одељење на коме је пружена 

услуга) √ 

Шифра службе која је 
тражила услугу 

SifSluUput Шифра службе (Одељење које је пружило 
услугу) √ 

Шифра 
организационе 
јединице 

SifOJ Шифра  организационе јединице која је 
пружила услугу √ 

Екстерни ID услуге EksID ID услуге у екстерном систему ЗУ   
Напомена Nap Слободан унос података   

(2) – Поља LBOLekar, ImeLekara и PrezLekara у трећем слогу обавезна су за све услуге које у шифарнику 
услуга имају вредност колоне Usluga_bez_lekara = 0, док за услуге из шифарника услуга које имају 
вредност колоне Usluga_bez_lekara = 1 ова поља немају вредност 



 Како би Републички фонд могао да прати учинак 
здравствене установе и објављује резултате 
неопходно је да здравствене установе: 

 

− за једно осигурано лице за једну епизоду 
болничког лечења испостављају једну фактуру за 
целокупну хоспитализацију осим за случајеве 
наведене код врсте епизоде лечења (од 2-8) 

 

− испостављају фактуру у роковим утврђеним 
Упутством за фактурисање здравствених услуга, 
лекова и медицинских средстава   



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ 
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