
На основу члана 55. став 2. и члана 221. став 1. тачка 1. Закона о здравственом 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 
123/14, 126/14 – УС и 106/15),  

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници 
одржаној 9. фебруара 2016. године, донео је  
 

П Р А В И Л Н И К 
о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на 
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите* 

* Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 11/16 од 11. фебруара 2016. године, 
ступио на снагу наредно дана, 12. фебруара 2016. годинe 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 37/14, 17/15 и 1/16), у 
табеларном прилогу, цене здравствених услуга које се односе на поступке 
биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и цене здравствених услуга које се 
односе на операцију сенилне и пресенилне катаракте са уградњом интраокуларних 
сочива, мењају се и гласе:  
 
              " 

Редни број Шифра Назив здравствене 
услуге 

Цена 

912 13200-00 Потпомогнуте 
репродуктивне технике 
уз коришћење лекова за 
стимулацију овулације 

128.487,51 

921 13209-00 Планирање и 
координација поступка 
БМПО  код 
пацијенткиње (брачног 
пара) 

  51.266,52 

925 13212-00 Трансвагинална 
аспирација ооцита 

  32.607,02 

926 13212-001 Прикупљање ооцита 
добијених  
 аспирацијом фоликула 

    2.329,07 

929 13215-01 Интраутерини 
ембриотрансфер 

   10.483,94 

930 13215-011 Интраутерини 
трансфер 
криопрезервираних 
ембриона 

   10.483,94 

932 13215-03 Класична ин витро (in 
vitro) фертилизација 
(IVF) 

   11.645,37 

933 13215-031 Микроасистирана 
фертилизација (ICSI) 

  20.900,71 

3731 42702-00 Интракапсуларна 
екстракција природног 
сочива са инсерцијом 
савитљивог вештачког 
сочива 
 

  38.284,19 

3732 42702-01 Интракапсуларна 
екстракција природног 
сочива са инсерцијом 
осталих вештачких  

  38.284,19 



сочива 
 

3733 42702-02 Екстракапсуларна 
екстракција природног 
сочива техником 
једноставне 
аспирације (и 
иригације) са 
инсерцијом 
савитљивог вештачког 
сочива 

  38.284,19 

3734 42702-03 Екстракапсуларна 
екстракција природног 
сочива техником 
једноставне аспирације 
(и иригације) са 
инсерцијом осталих 
вештачких сочива 
 

   38.284,19 

3735 42702-04 Екстракапсуларна 
екстракција природног 
сочива 
факоемулзификацијом 
и аспирацијом 
катаракте са 
инсерцијом 
савитљивог вештачког 
сочива 

   38.284,19 

3736 42702-05 Екстракапсуларна 
екстракција природног 
сочива 
факоемулзификацијом 
и аспирацијом 
катаракте са 
инсерцијом осталих 
вештачких сочива 

   38.284,19 

3737 42702-06 Екстракапсуларна 
екстракција природног 
сочива механичком 
факофрагментацијом 
и аспирацијом 
катаракте са 
инсерцијом 
савитљивог вештачког 
сочива 

   38.284,19 

3738 42702-07 Екстракапсуларна 
екстракција природног 
сочива механичком 
факофрагментацијом и 
аспирацијом катаракте 
са инсерцијом осталих 
вештачких сочива 
 

   38.284,19 

3739 42702-08 Остале 
екстракапсуларне 
екстракције природног 

   38.284,19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
„ 

 
Члан 2. 

 
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља, ступа на 

снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

 
УПРАВНИ ОДБОР  

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
 

 
 
 
01/2 број: 110 - 30/16  ПРЕДСЕДНИК 
  
У Београду, 9. фебруара 2016. године Велимир Миличић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сочива са инсерцијом 
савитљивог вештачког 
сочива 
 

3740 42702-09 Остале 
екстракапсуларне 
екстракције природног 
сочива са инсерцијом 
осталих вештачких 
сочива 

   38.284,19 

3741 42702-10 Остале екстракције 
природног сочива са 
инсерцијом 
савитљивог вештачког 
сочива 

   38.284,19 

3742 42702-11 Остале екстракције 
природног сочива са 
инсерцијом осталих 
вештачких сочива 

    38.284,19 




