
На основу члана 99. Правилника о начину и поступку остваривања права из 
обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.10/10, 18/10-исправка, 
46/10, 52/10-исправка и 80/10), и решења директора Републичког фонда за здравствено 
осигурање о преносу овлашћења на директора филијале, дана ________________ 
закључује се  

 

УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ 

ЈЕДИНСТВЕНОГ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА ЛЕКАРА 

 

Између уговорних страна: 

I-1) Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала за 
________________________________ округ (у даљем тексту: Републички фонд) кога 
заступа директор Филијале _____________________________________,  са једне стране  
и  

II-1) Лекара____________________________________ (у даљем тексту: лекар), адреса: 
______________________________,ЈМБГ______________________,ЛБО_____________ ,     

II-2) Даваоца услуга ____________________________________________________, кога 
заступа  _______________________________________________ са друге стране, 

 на следећи начин: 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је уређење међусобних односа између Републичког фонда 
са једне стране и лекара и даваоца услуга са друге стране, поводом додељеног 
јединственог идентификационог броја лекара (у даљем тексту: ИД број). 

  

Члан 2. 

Лекар може додељени ИД број да користи код једног или више давалаца услуга 
код којих је запослен, са којима је Републички фонд закључио уговор о пружању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања. 

Лекар се под материјалном и кривичном одговорношћу обавезује да додељени ИД 
број користи у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 
107/05 и 109/05-исправка, у даљем тексту: Закон), општим  актима Републичког фонда 



којим се уређују права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, као и  
начин и поступак остваривања тих права  и овим уговором. 

 

Члан 3. 

Лекар који је запослен код даваоца услуга на примарном нивоу и изабрани је лекар 
у смислу члана 146. Закона, обавезује се да користи ИД број само за пружање услуга 
осигураним лицима Републичког фонда. 

Лекар који је изабрани лекар обавезује се да користи ИД број само у оквиру гране   
медицине за коју му је додељен ИД број и то за: 

 - прописивање лекова на обрасцу лекарског рецепта, 

 - прописивање лекова на налогу за давање ињекција, 

 - прописивање медицинско-техничких помагала, 

- издавање упута за амбулантно-специјалистичке прегледе и стационарно лечење, и  

 - остваривање других права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања 
(издавање дознаке, потврде о потреби путовања и др.)  

Изузетно од става 2. овог члана, лекар у служби за хитну медицинску помоћ, који 
није изабрани лекар, може да користи додељени ИД број за сврху прописивања лекова на 
лекарски рецепт и на налог за давање ињекција, прописивање медицинско-техничких 
помагала на месечном нивоу, издавања упута за амбулантно-специјалистичке прегледе и 
стационарно лечење, као и за остваривање других права из обавезног здравственог 
осигурања у оквиру гране медицине за коју му је додељен ИД број и то само у периоду 
док замењује привремено одсутног изабраног лекара. 

Лекар у другим облицима обављања здравствене делатности-приватна пракса, са 
којим је Републички фонд закључио уговор о пружању здравствене заштите на 
примарном нивоу, обавезује се да ИД број користи  у складу са одредбама општег акта 
Републичког фонда којим се уређује начин и поступак остваривања пртава из обавезног 
здравственог осигурања. 

 

Члан 4. 

Лекар специјалиста, коме је изабрани лекар пренео овлашћења у складу са 
одредбама члана 152. Закона, обавезује се да користи ИД број за прописивање лекова на 
рецепт само за ТБЦ и ХИВ, као и за упућивање на одговарајућу дијагностику и 
стационарно лечење у оквиру садржаја и временског ограничења трајања овлашћења. 

 



Члан 5. 

Лекар који ради као специјалиста код даваоца услуга, коме је додељен ИД број за 
прописивање лекова на Обрасцу N1  обавезује се да користи ИД број само за 
прописивање лекова под посебним режимом издавања, у складу са општим актом 
Републичког фонда којим се уређује Листа лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања( у даљем текст: Листа лекова)  и општим 
актом Републичког фонда којим се уређује садржај и обим права на здравствену заштиту 
из обавезног здравственог осигурања. 

Лекар који ради као специјалиста код даваоца услуга, коме је додељен ИД број за 
прописивање лекова на Обрасцу N2  обавезује се да користи ИД број само за 
прописивање лекова ван Листе лекова, у складу са општим актом Републичког фонда 
којим се уређују садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 
осигурања. 

Лекар из ст.1. и 2. овог члана нема право да  прописује  лекова на обрасцу 
лекарског рецепта. 

Члан 6. 

Лекар се обавезује да се приликом прописивања лекова на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања придржава ограничења утврђених Листом лекова, а у 
погледу количине лекова да се придржава важећег сажетка карактеристике лека и 
оригиналног упутства за пацијента.  

У случају да Национални регистар лекова не садржи прописану максималну 
дневну дозу лека, лекар је обавезан да обавештење о максималној дози лека, затражи од 
Агенције за лекове. 

Члан 7. 

Лекар специјалиста код даваоца услуга коме је додељен ИД број за прописивање 
медицинско-техничких помагала у складу са општим актом Републичког фонда којим се 
уређују медицинско-техничка помагала, може да користи додељени ИД број само за 
прописивање медицинско-техничких помагала.  

 

Члан 8. 

Лекар се обавезује да прописује лекове осигураним лицима у складу са одредбама 
чл. 3-6.,  овог уговора. 

Сматра се да је лекар злоупотребио овлашћења преузета овим уговором ако: 

1. уступи свој ИД број другом лекару или трећем лицу; 

2. прописује осигураном лицу лекове мимо индикација утврђених Листом лекова;  



3. прописује лекове у оквиру гране медицине за коју му није додељен ИД број; 

4. не води прописане евиденције у области здравствене заштите, а посебно ако 
прописану терапију не упише у здравствени картон осигураног лица; 

5. не води прописане евиденције у области здравствене заштите, а посебно ако 
прописану терапију не упише у протокол пролазних пацијената (када примарну 
здравствену заштиту пружа осигураним лицима ван подручја матичне филијале); 

6. користи штамбиљ ИД броја који је оштећен; 

7. користи штамбиљ ИД броја у периоду у коме нема право да користи ИД број; 

8. у другим случајевима када се у поступку контроле утврди да је лекар злупотребио своја 
овлашћења. 

  

Члан 9. 

 Потписивањем овог уговора лекар потврђује да је упознат са одредбама општих 
аката Републичког фонда којима се уређују права осигураних лица из обавезног 
здравственог осигурања, као и  начин и поступак остваривања тих права.   

  Лекар прихвата да сноси све правне и материјалне последице које проистекну из 
коришћења ИД броја супротно одредбама овог уговора.  

 У случају непоштовања овог уговора од стране лекара, Републички фонд може да 
одузме ИД број лекару, да покрене поступак за утврђивање дисциплинске одговорности 
пред Судом части Лекарске коморе Србије, да покрене поступак за накнаду штете и да 
предузме друге мере предвиђене законом и општим  актима Републичког фонда.  

 

Члан 10. 

Давалац услуга се обавезује да одговорно и благовремено извршава обавезе из 
општег акта Републичког завода којим се уређује начин и поступак остваривања права из 
обавезног дравственог осигурања. 

Давалац услуга прихвата објективну одговорност у складу са законом, за штету 
коју лекар проузрокује Републичком фонду, у вези са коришћењем ИД броја. 

  

Члан 11. 

 Овај уговор се закључује на неодређено време и производи правно дејство до 
дана трајне одјаве ИД броја. 



 

Члан 12. 

 Овај уговор је сачињен у три примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 
један. 

 

 

За  РЕПУБЛИЧКИ ФОНД      1.  ЛЕКАР   

______________________________                             _______________________________ 

  

2. За ДАВАОЦА УСЛУГА   

      _______________________________ 

 


