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For these reasons, the Court, unanimously,

Declares the application inadmissible.

Done in English and notified in writing on 29 September 2022.

Viktoriya Maradudina
Acting Deputy Registrar

Jovan Ilievski
President

APPENDIX

Application raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 
(non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given against socially/State-owned companies)

Application no.
Date of introduction

Applicant’s name
Year of birth

Representative’s 
name and location Relevant domestic decision

Start date of non-enforcement period or 
date of entry into force of the Convention 

in respect of Serbia (3 March 2004)

Date of enforcement 
of domestic decision

25494/20
12/06/2020

Jovka MILOŠEVIĆ SIMOVIĆ
1960 

Čakara Rešat
Novi Pazar

Commercial Court in Kraljevo, 
27/11/2003 03/03/2004 No later than 

30/04/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

4059
На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19), 
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигура-

ње, на седници одржаној 31. октобра 2022. године, донео је 

П РА В И Л Н И К

о изменама Правилника о ценама здравствених услуга 
на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите

Члан 1.
У Правилнику о ценама здравствених услуга на секундарном 

и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник 
РС”, бр. 88/21, 97/21, 109/21, 132/21,  47/22 и 82/22) у Прилогу 
1. цене здравствених услуга под шифрама 96019-00, 96092-00, 
96112-00, 96119-00, 96120-00, 96128-00, 96129-00, 96130-00, 
96131-00, 96138-00, 96139-00, 96142-00, 22065-00, 8188000, 92178-
00, 96154-00, 92043-00, 96157-00, 50115-00, 96162-00, 95550-02, 
600331, 600348, 600001, 600002, 600011, 600012, 600015, 600016, 
600018, 600021, 600022, 600023, 600024, 600025, 600027, 600030, 
600051, 600055, 600071, 600081, 600101, 600103, 600111, 600112, 
600113, 600114, 600115, 600116, 600117, 600120, 600122, 600123, 
600124, 600169, 600170, 600173, 600174, 600259, 600307, 600312 и 
600313, мењају се и гласе:
„

Шифра 
услуге Назив услуге Цена

96019-00 Биомеханичка процена 162,50

96092-00 Примена, намештање, прилагођавање или замена помагала 
или уређаја за прилагођавање 250,00

96112-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном 
/сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом 156,25

96119-00 Терапија грудних или трбушних мишића вежбањем 95,00
96120-00 Терапија мишића леђа или врата вежбањем 125,00

96128-00 Терапија мишића стопала, ножног зглоба или зглобова 
прстију вежбањем 75,00

96129-00 Терапија целог тела вежбањем 82,50

96130-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем 
тела/мобилношћу/покретом 156,25

96131-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са 
премештањем 75,00

96138-00 Вежбе дисања у лечењу болести респираторног система 57,50

Шифра 
услуге Назив услуге Цена

96139-00 Терапија кардиореспираторног/кардиоваскуларног система 
вежбањем 68,75

96142-00 Увежбавање вештина коришћења уређаја или опреме за помоћ 125,00
22065-00 Терапија хладноћом 72,60
8188000 Третман Биоптрон лампом 99,83
92178-00 Терапија топлотом 80,64
96154-00 Терапијски ултразвук 145,24
92043-00 Примена лека за респираторни систем помоћу небулизатора 125,00
96157-00 Дренажа респираторног система, без инцизије 125,00

50115-00 Манипулација/мобилизација зглобова, некласификована на 
другом месту 137,50

96162-00 Терапеутска масажа или манипулација везивног/меког ткива, 
некласификованог на другом месту 217,83

95550-02 Удружене здравствене процедуре, радна терапија 68,75
600331 Ласер по акупунктурним тачкама 185,16
600348 Електрофореза лека 132,50
600001 Специјалистички преглед физијатра  – први 453,81
600002 Специјалистички преглед физијатра  – контролни 344,89
600011 Електростимулација 205,64
600012 Интерферентне струје 100,38
600015 Стабилна галванизација 80,64
600016 Дијадинамичке струје 127,06
600018 Високофреквентне струје (краткоталасна дијаметрија  – радар) 143,14
600021 Субаквални ултразвук 99,83
600022 Сонофореза 143,14
600023 Електромагнетно поље 137,95
600024 Вакусак 181,52
600025 Васкулатор 217,83
600027 Инфразвук 125,00
600030 Вибромасажа 127,06
600051 Хидро-кинези терапија 163,38
600055 CО2 купка 163,38
600071 Апликација парафина по сегменту 108,94
600081 Апликација пелоида по сегменту 127,06
600101 Екстензија кичменог стуба 174,27
600103 Позиционирање 45,37
600111 Вежбе хода у разбоју 143,14
600112 Активне вежбе са помагалима 76,50
600113 Вежбе по Алан Бургер-у (Allan Burger) 89,00
600114 Корективне вежбе пред огледалом 62,50

600115 Обука заштитним покретима и положајима тела код 
дископатичара 87,50



4. новембар 2022. Број 123 11
Шифра 
услуге Назив услуге Цена

600116 Вежбе за реуматоидни артритис 143,14
600117 Вежбе за М.Бехтeрев (Bechterew) 125,00
600120 Активне сегментне вежбе са отпором 105,64
600122 Пасивне сегментне вежбе 168,14

600123 Индивидуални рад са децом (јувенилни артритис, церебрала 
и сл.) 280,64

600124 Вежбе на справама или ергобициклу 201,50
600169 Функционална радна терапија  – групна 137,50
600170 Пребацивање доминантног на неоштећен екстремитет 112,50
600173 Вежбе пацијената са параплегијом или хемиплегијом 212,50
600174 Радна терапија код ментално ретардираних особа 200,00

600259 Класична електродијагностика  – испитивање надражљивости 
галванофарадском струјом 710,33

600307 Вежбе релаксације 118,14
600312 Ход по равном 62,50
600313 Нyлинов (Nullin) степеник 137,50

”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

30-01/2 број 110-36/2022
У Београду, 31. октобра 2022. године

Управни одбор  
Републичког фонда за здравствено осигурање

Председник,
Вања Мандић, с.р.

4060
На основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. Закона о кон-

троли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и 
члана 58. став 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађено-
сти хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС”, број 
62/21),

 Савет Комисије за контролу државне помоћи на 147. седни-
ци, дана 28. септембра 2022. године, доноси

У П У Т С Т В О

за оцењивање усклађености државне помоћи за 
истраживање, развој и иновације

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1. Овим упутством ближе се уређује начин за оцењивање 
усклађености шеме и индивидуалне државне помоћи за истражи-
вање, развој и иновације (у даљем тексту: државна помоћ за ИРИ) 
са правилима о додели државне помоћи.

2. Ово упутство примењује се приликом оцене државне по-
моћи у свим секторима привредних делатности.

3. Државна помоћ за ИРИ може бити усклађена са правилима 
о додели државне помоћи ако:

а) доприноси остваривању циља од заједничког интереса,
б) постоји потреба за интервенцијом државе,
в) је мера државне помоћи примерена, 
г) има подстицајни ефекат,
д) је пропорционална (сведена на минимум),
ђ) позитивни ефекти државне помоћи превазилазе негативне 

ефекте на конкуренцију и трговину између Републике Србије и зе-
маља чланица Европске уније,

е) је транспарентна.
4. Мере државне помоћи за ИРИ које могу бити усклађене са 

правилима о додели државне помоћи су:
а) државна помоћ за пројекат истраживања и развоја ако се 

део пројекта за који се додељује државна помоћ односи на основ-
но или примењено истраживање (индустријско истраживање и ек-
спериментални развој) и која је усмерена на отклањање тржишних 

недостатака повезаних са позитивним спољним ефектима (прели-
вање знања), али и тржишних недостатка који су проузроковани 
непотпуним и асиметричним информацијама или лошом коорди-
нацијом (углавном у оквиру пројеката сарадње),

б) државна помоћ за студију изводљивости повезану са про-
јектом истраживања и развоја, чији је циљ отклањање тржишних 
недостатка који су у највећој мери проузроковани непотпуним и 
асиметричним информацијама,

в) државна помоћ за изградњу и надоградњу истраживачке 
инфраструктуре која је углавном усмерена на отклањање тржи-
шних недостатака узрокованих проблемима у координацији, 

г) државна помоћ за иновационе активности која је углавном 
усмерена на отклањање тржишних недостатака повезаних са по-
зитивним спољним ефектима (преливање знања), проблемима у 
координацији и, у мањој мери, са асиметричним информацијама,

д) државна помоћ за иновативне кластере, која је усмерена 
на решавање тржишних недостатака повезаних са проблемима у 
координацији који ометају развој кластера или ограничавају ин-
теракцију и пренос знања у оквиру и између кластера, на начин да 
та државна помоћ треба да допринесе решавању овог проблема, 
најпре кроз подршку улагањима у отворену и заједничку инфра-
структуру за иновативне кластере, а затим и кроз подршку раду 
кластерима, која може трајати најдуже десет година у циљу уна-
пређења сарадње, умрежавања и учења.

5. Пројекат истраживања и развоја се састоји од активности 
које обухватају једну или више категорија истраживања и развоја 
у смислу овог упутства, а намењена је остваривању недељивог за-
датка прецизне економске, научне или техничке природе са јасно 
унапред дефинисаним циљевима. Mоже се састојати од неколико 
радних пакета, активности или услуга и укључује јасне циљеве, 
активности које треба предузети за постизање тих циљева (укљу-
чујући очекиване трошкове) и конкретне резултате за утврђивање 
исхода тих активности и њихово упоређивање са релевантним ци-
љевима.

Два или више пројеката истраживања и развоја које није мо-
гуће јасно раздвојити један од другог, а посебно ако је мало ве-
роватно да би независно један од другог довели до технолошког 
успеха, сматрају се једним пројектом.

II. КОРИСНИЦИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 
РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ

1) Истраживачка организација или организација за 
унапређење знања и истраживачка инфраструктура

6. Истраживачка организација или организација за унапређе-
ње знања (у даљем тексту: истраживачка организација) могу бити 
корисници државне помоћи ако представљају учеснике на тржи-
шту у смислу закона, као и истраживачка инфраструктура која 
служи за обављања економске делатности.

7. Ако учесник на тржишту, поред економске, обавља и нее-
кономску делатност, додела средстава том учеснику на тржишту 
за обављање неекономске делатности не представља државну по-
моћ под условом да трошкови, финансирање и приходи од тих де-
латности могу јасно да се раздвоје и да не долази до преливања 
државне помоћи на економске делатности, што је могуће доказати 
кроз годишњи финансијски извештај учесника на тржишту.

8. Сматра се да су неекономске делатности:
а) основне делатности истраживачке организације и истра-

живачке инфраструктуре, а нарочито:
 – едукација у циљу повећања броја квалификованих људских 

ресурса (нпр. јавне установе образовања које се превасходно или у 
потпуности финансирају из јавних средстава), 

 – независно истраживање и развој чији је циљ проширење 
знања и побољшање разумевања које укључује делотворну сарад-
њу између истраживачких организација и истраживачких инфра-
структура, и

 – ширење резултата истраживања на недискриминаторан на-
чин, путем подучавања, публикација, база података и софтвера са 
отвореним приступом,

б) делатности преношења знања које спроводи истраживачка 
организација или истраживачка инфраструктура или се врши за-
једно са или у име других таквих субјеката или за потребе тре-
ћег лица (уговарање пружања услуга трећем лицу се врши путем 
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