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М И Н И С ТА Р С Т ВА
854

На основу члана 10. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о начину и садржају извештавања о извршеним
расходима за плате код директних и индиректних
корисника буџета Републике Србије у 2022. години
Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и садржај извештавања о извршеним расходима директних и индиректних корисника
средстава буџета Републике Србије за плате у 2022. години.
Члан 2.
Директни корисници средстава буџета Републике Србије
подносе Министарству финансија извештај о извршеним расходима за плате, као и појединачно за индиректне кориснике из њихове
надлежности, обједињено на нивоу главе, сагласно члану 10. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник
РС”, број 110/21), на следећим обрасцима, који чине саставни део
Прилога 1 – Преглед извршених средстава за плате на месечном
нивоу (у даљем тексту: Прилог 1), и то:
1) Образац 1 – средства – Преглед извршених средстава за
плате у 2022. години (у даљем тексту: Образац 1 – средства);
2) Образац 1а – државни секретари, државни службеници и
намештеници – Преглед броја запослених на неодређено и одређено време (у даљем тексту: Образац 1а);
3) Образац 1б – изабрана лица у Влади, Народној скупштини
и Уставном суду – Преглед броја изабраних лица у Влади, Народној скупштини и Уставном суду (у даљем тексту: Образац 1б);
4) Образац 1в – остали – Преглед броја запослених у 2022. години на које се не односи Закон о платама државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка,
115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18) и у Министарству унутрашњих послова, Војсци Србије и Безбедносно-информативној агенцији (у даљем тексту: Образац 1в – остали);
5) Образац 1г – изабрана лица у правосуђу – Преглед броја
носилаца правосудних функција на које се односи Закон о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 104/09, 101/10,
8/12 – УС, 121/12, 124/12 – УС, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 40/15,
63/15 – УС, 106/15, 63/16 – УС, 47/17 и 76/21) и Закон о јавном
тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10,
78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС,
117/14, 106/15 и 63/16 – УС) за 2022. годину (у даљем тексту:
Образац 1г);
6) Образац 1ђ – пројекција плата – Пројекција плата и броја
запослених по месецима (у даљем тексту: Образац 1ђ);
7) Образац 1е – додаци – Преглед исплаћених средстава за
додатке (у даљем тексту: Образац 1е).
Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 3.
У заглављу Обрасца 1 – средства попуњавају се следећи подаци: шифра корисника, функционална класификација и извршење у месецу за који се извештава, који обухвата исплаћену плату
за претходни месец. Извршење у месецу за који се извештава се
попуњава тако што се уноси редни број месеца (нпр. за извршење
у јануару се уноси број 1, за извршење у фебруару број 2 итд.).
У заглављу Обрасца 1а, Обрасца 1б, Обрасца 1в – остали и
Обрасца 1г уноси се просечан проценат минулог рада као апсолутни број и исказује се са две децимале.
Члан 4.
У Обрасцу 1 – средства подаци се аутоматски рачунају према групама запослених из Обрасца 1а, Обрасца 1б, Обрасца 1в

– остали и Обрасца 1г, као и према потребним средствима на економским класификацијама 411 и 412 без извршилаца и са извршиоцима са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија
и укупно (осим за колоне 6 и 7 у које се уносе подаци), који су
наведени у колони 1 на следећи начин:
1) у колонама 2 и 3 приказан је број запослених на неодређено, односно одређено време који је примио плату;
2) у колони 4 приказује се месечни износ средстава потребан
за исплату основне плате за број запослених који је примио плату,
с тим да се износ средстава за плате приправника рачуна у висини
од 80% плате запосленог на одређеном радном месту;
3) у колони 5 рачунају се средства за минули рад на месечном
нивоу;
4) у колону 6 уноси се податак о исплаћеним додацима на
месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника и Законом о платама у државним органима и
јавним службама;
5) у колону 7 уноси се податак о исплаћеном додатку на месечном нивоу за остварене резултате рада намештеника;
6) колона 8 аутоматски даје збир износа из колона 4, 5, 6 и 7 и
приказује укупна исплаћена средства на месечном нивоу;
7) у колонама 9 и 10 приказан је број запослених на неодређено, односно одређено време који је требало да прими плату (за
који су обезбеђена средства у буџету за 2020. годину) за месец о
ком се извештава;
8) у колони 11 приказују се средства потребна за број запослених који је требало да прими плату за месец о ком се извештава;
9) у колонама 12 и 13 аутоматски се рачуна разлика између
броја запослених на неодређено и одређено време који је требало
да прими плату и броја запослених на неодређено и одређено време који је примио плату;
10) у колони 14 аутоматски се рачуна уштеда средстава, исказаних без минулог рада и додатака, по основу разлике броја запослених из колона 12 и 13.
У колонама 4–8 и колонама 11 и 14 износи се исказују у динарима.
Члан 5.
У Образац 1а подаци о броју запослених уносе се према
платним групама и платним разредима и припадајућим коефицијентима, који су наведени у колони 1 и 2, на следећи начин:
1) у колонама 3–6 попуњавају се подаци о броју запослених
на неодређено време, и то:
(1) у колону 3 уноси се податак о броју запослених на неодређено време који је примио плату за месец о ком се извештава,
без обзира на број дана током којих је био присутан на раду у том
месецу;
(2) у колону 4 уноси се податак о броју запослених који је
требало да прими плату за месец за који се прима плата, који мора
бити једнак или већи од броја запослених који је примио плату,
при чему је попуњавање овог поља обавезно (у супротном, поље
ће бити означено црвеном бојом);
(3) у колони 5 аутоматски се врши обрачун масе коефицијената за постојеће стање запослених;
(4) у колони 6 аутоматски се врши обрачун масе коефицијената за број запослених који је требало да прими плату;
2) у колонама 7–22 попуњавају се подаци о броју запослених
на одређено време, и то:
(1) у колонама 7–10 се уноси и рачуна податак о броју запослених у својству приправника на исти начин као подаци из тачке
1) подтач. (1) и (2) овог члана, с тим да се маса коефицијената за
приправнике за постојеће стање и стање за број запослених који је
требало да прими плату аутоматски рачуна у висини од 80% масе
коефицијената за државне службенике и намештенике;
(2) у колонама 11–14 се уноси и рачуна податак о броју запослених на одређено време на исти начин као подаци из тачке 1)
подтач. (1) и (2) овог члана;
(3) у колонама 15–18 се уноси и рачуна податак о броју запослених у кабинетима министара на исти начин као подаци из тачке
1) подтач. (1) и (2) овог члана;
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(4) у колону 19 се не уноси податак, већ она аутоматски даје
збир броја запослених из колона 7, 11 и 15 и приказује укупан број
запослених на одређено време који је примио плату за месец за
који се извештава;
(5) у колону 20 се не уноси податак, већ она аутоматски даје
збир броја запослених из колона 8, 12 и 16 и приказује укупан број
запослених на одређено време који је требало да прими плату за
месец за који се прима плата;
(6) у колону 21 се не уноси податак, већ она аутоматски даје
збир масе коефицијената за запослене који су примили плату из
колона 9, 13 и 17 и приказује укупну масу коефицијената за запослене на одређено време који су примили плату;
(7) у колону 22 се не уноси податак, већ она аутоматски даје
збир масе коефицијената за запослене који је требало да приме
плату из колона 10, 14 и 18 и приказује укупну масу коефицијената за запослене на одређено време који је требало да прими плату.
Члан 6.
У Образац 1б се уносе подаци о броју изабраних лица у зависности од тога да ли је изабрано лице председник Републике
Србије, да ли су изабрана лица у Влади, Народној скупштини и
Уставном суду, који су наведени у колони 1, на следећи начин:
1) у колону 2 се уноси податак о броју лица који је примио
плату, без обзира на број дана током којих је био присутан на раду
у том месецу;
2) у колону 3 се уноси податак о висини коефицијента изабраног лица исказан са две децимале;
3) у колону 4 се уноси податак о висини важеће нето основице изабраног лица исказане са две децимале;
4) у колону 5 се не уноси податак, већ она аутоматски рачуна
производ коефицијента и основице, односно нето плату;
5) у колону 6 се не уноси податак, већ она аутоматски рачуна
бруто 1 масу средстава за поједино изабрано лице;
6) у колону 7 се уноси податак о просечном броју навршених
година радног стажа;
7) у колону 8 се уноси податак о броју лица који је требало да
прими плату за месец за који се извештава, који мора бити једнак
или већи од броја запослених који је примио плату, при чему је
попуњавање овог поља обавезно (у супротном, поље ће бити означено црвеном бојом).
У колонама 4, 5 и 6 износи се исказују у динарима.
Члан 7.
Образац 1в – остали је састављен из два дела:
1) у први део обрасца се уносе подаци о броју запослених без
запослених са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, и то у зависности од група послова према уредбама о коефицијантима за обрачун и исплату плата донетим на основу Закона
о платама у државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11,
99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – др. закон и 113/17
– др. закон), односно према актима донетим на основу посебних
закона, који су наведени у колони 1, на следећи начин:
(1) у колонама 2 и 3 се уноси податак о броју запослених на
неодређено време, и то:
– у колону 2 се уноси податак о броју запослених који је примио плату, без обзира на број дана током којих је био присутан на
раду у том месецу;
– у колону 3 се уноси податак о броју запослених који је требало да прими плату за месец за који се извештава, који мора бити
једнак или већи од броја запослених који је примио плату, при
чему је попуњавање овог поља обавезно (у супротном, поље ће
бити означено црвеном бојом);
(2) у колонама 4–7 се уноси податак о броју запослених према
категоријама запослених у радном односу на одређено време, и то:
– у колонама 4 и 5 се уноси податак о броју запослених на
одређено време и на одређено време због повећаног обима посла
на начин уређен у подтачки (1) овe тачке;
– у колонама 6 и 7 се уноси податак о броју приправника на
начин уређен у подтачки (1) ове тачке;
(3) у колону 8 се не уноси податак о броју запослених, већ
она аутоматски даје збир броја запослених из колона 4 и 6 и приказује укупан број запослених на одређено време који је примио
плату;
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(4) у колону 9 се не уноси податак о броју запослених, већ
она аутоматски даје збир броја запослених из колона 5 и 7 и приказује укупан број запослених на одређено време који је требало да
прими плату за месец за који се извештава;
(5) у колонама 10 и 11 уноси се висина основног и додатног/
корективног коефицијента исказан са две децимале, с тим да се
висина коефицијената за приправнике исказује у висини од 100%,
односно без смањења коефицијента;
(6) у колону 12 се не уноси податак о висини коефицијента, већ она аутоматски даје збир коефицијента из колона 10 и 11 и
приказује укупан коефицијент;
(7) у колону 13 се уноси податак о висини важеће нето основице запослених исказане са две децимале;
(8) у колону 14 се не уноси податак, већ она аутоматски рачуна производ укупног коефицијента и основице, односно укупну
нето плату;
2) у други део обрасца се уносе подаци о броју запослених са
територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који су наведени у колони 1 у зависности од тога да ли су:
(1) запослени који живе и раде на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и остварују право на увећање плате од
50%;
(2) запослени који живе ван територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, а раде на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохија и остварују право на увећање плате од 12,5%;
(3) изабрана и постављена лица која живе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и раде на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и остварују право на увећање
плате од 10%;
(4) изабрана и постављена лица која живе ван територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, а раде на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и остварују право на увећање
плате од 5%;
(5) запослени који живе на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохија, а не раде и остварују право на накнаду увећану за 30%;
(6) запослени који живе ван територије Аутономне покрајине
Косово и Метохија и не раде и остварују право на накнаду;
(7) у преостали део обрасца се уноси и рачуна податак о броју запослених на исти начин као подаци из тачке 1) подтач. (1)–(8)
овог става.
У колонама 13 и 14 износи се исказују у динарима.
Члан 8.
У Образац 1г се уносе подаци о броју изабраних лица у зависности од тога да ли је изабрано лице судија, председник суда,
заменик председника суда и да ли је изабрано лице у јавним тужилаштвима, који су наведени у колони 1, на следећи начин:
1) у колону 2 се уноси податак о броју судија који је примио
плату, без обзира на број дана током којих је био присутан на раду
у том месецу;
2) у колону 3 се уноси одговарајући коефицијент;
3) у колону 4 се уноси податак о броју судија који је требало
да прими плату за месец за који се извештава, који мора бити једнак или већи од броја запослених који је примио плату, при чему је
попуњавање овог поља обавезно (у супротном, поље ће бити означено црвеном бојом);
4) у колону 5 се уноси одговарајући коефицијент;
5) у колону 6 се уноси податак о просечном броју навршених
година радног стажа изабраних лица;
6) у колони 7 приказана је висина важеће нето основице исказана у динарима за изабрана лица прописана одредбама закона
о буџету Републике Србије, коју је могуће кориговати у складу са
одредбама закона; овако кориговану основицу треба исказати са
две децимале.
На изабрана лица у тужилаштвима сходно се примењују
одредбе става 1. тач. 1) –4) овог члана.
Висина коефицијента изабраних лица исказује се са две децимале.
Плате судија из става 1. овог члана рачунају се не узимајући
у обзир однос висине основице која се исплаћује из извора 01 –
Приходи и примања буџета и прихода остварених по основу наплате судских такси које припадају правосудним органима прописан одредбама закона о буџету Републике Србије.

18. фебруар 2022.
Члан 9.
У Образац 1ђ се уносе подаци о пројекцији плата и броја запослених по месецима и по изворима прихода у текућој години на
следећи начин:
У првом делу Обрасца 1ђ се уноси податак за текућу годину,
с тим да се у месецима у којима се извештава уноси исплаћена
маса средстава за плате из извора 01 – Приходи и примања буџета
и број запослених који је примио плату за претходни месец, а за
наредне месеце се уносе њихове планиране вредности, и то:
1) податак о исплаћеним средствима на економској класификацији 411;
2) податак о исплаћеним средствима на економској класификацији 412;
3) податак о укупно исплаћеним средствима на економским
класификацијама 411 и 412, који се не попуњава, већ аутоматски
рачуна њихов збир;
4) податак о укупном броју запослених на неодређено и одређено време који је примио плату, који се не попуњава, већ аутоматски рачуна њихов збир;
5) податак о броју запослених на неодређено време који је
примио плату;
6) податак о броју запослених на одређено време који је примио плату;
7) кратка информација којом се наводе разлози промене исплаћене масе средстава за плате и броја запослених.
Начин уноса података по изворима прихода 04 – Сопствени
приходи буџетских корисника и 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година је исти као начин из става 2. овог члана.
У колонама у којима се уноси податак о маси средстава за
плате износи се исказују у динарима.
Члан 10.
У Образац 1е се уносе подаци о исплаћеним средствима за
додатке у месецу за који се извештава, који су наведени у колони
1, на следећи начин:
1) у колону 2 се уноси податак о укупно исплаћеним средствима на економској класификацији 411;
2) у колону 3 се уноси податак о укупно исплаћеним средствима на економској класификацији 412;
3) у колону 4 се не уноси податак, већ она аутоматски даје збир
исплаћених средстава из колона 2 и 3 и приказује укупно исплаћена
средства за додатке са економских класификација 411 и 412.
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Укупно исплаћена средства за додатке на економским класификацијама 411 и 412 треба да буду једнака исплаћеним средствима за додатке исказаним у колонама 6 и 7 Обрасца 1 – средства. У
случају да ова два збира нису истоветна, Прилог 1 ће пријавити
грешку у виду неисправно унетих података, које је потребно усагласити како би средства за додатке могла бити израчуната.
У колонама 2–4 износи се исказују у динарима.
Члан 11.
Број запослених који је требало да прими плату за месец за
који се извештава, који се уноси у Прилог 1, мора бити број за који
су обезбеђена средства законом о буџету Републике Србије.
Члан 12.
Прилог 1 се у целости попуњава само за први месец за који
се извештава, док се за наредне месеце врше корекције оних података чија је измена остварена у месецу за који се извештава у
односу на претходни месец.
Члан 13.
Попуњени Прилог 1, у складу са овим правилником, доставља се до 15. у месецу за претходни месец.
Члан 14.
Прилог 1 преузима се са сајта Министарства финансија у
електронском облику.
Попуњени Прилог 1 у excel формату и скенирани Прилог 1 са
печатом и потписом одговорног лица се доставља Министарству финансија електронским путем на адресу dunja.tepavac@mfin.gov.rs.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-53/2022-03
У Београду, 11. фебруара 2022. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.
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На основу члана 43. став 4. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о начину и садржају извештавања о планираним и
извршеним расходима за плате у буџетима локалне
власти у 2022. години
Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и садржај извештавања локалне власти о планираним и извршеним расходима директних и индиректних корисника средстава буџета локалне власти (у
даљем тексту: корисници буџета) за плате, по изворима прихода у
2022. години.
Члан 2.
Локална власт подноси Министарству финансија извештај о
планираним и извршеним расходима за плате, сагласно члану 43.
став 4. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), на следећим обрасцима:
1) Образац ПЛ-1 – Плате запослених код корисника буџета
локалне власти (у даљем тексту: Образац ПЛ-1);
2) Образац ПЛ-2 – Број запослених код корисника буџета локалне власти (у даљем тексту: Образац ПЛ-2).
За сваки извор прихода попуњава се посебан Образац ПЛ-1,
a Образац ПЛ-2 доставља се јединствено за све изворе прихода.
Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 3.
У заглављу Обрасца ПЛ-1 и Обрасца ПЛ-2 попуњавају се следећи подаци: ознака трезора, назив јединице локалне власти (општина, град, аутономна покрајина), месец за који се достављају подаци и
назив акта којим су планирани расходи за плате – одлука о буџету за
2022. годину или одлука о привременом финансирању за 2022. годину.
Подаци о планираним и извршеним расходима за плате исказују се по свим планираним изворима прихода, и то:
1) 01 – Општи приходи и примања буџета;
2) 04 – Сопствени приходи буџетских корисника;
3) 05 до 08 – Донације и трансфери;
4) 09 до 12 – Примања од продаје нефинансијске и финансијске имовине и задуживања;
5) 13 до 17 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, неутрошена средства из ранијих година и неутрошена средства
трансфера од других нивоа власти.
Члан 4.
У Образац ПЛ-1 подаци се уносе према групама, односно категоријама корисника буџета који су наведени у колони 1, под ред.
бр. 1–7, на следећи начин:
1) у колону 2 уноси се податак о планираним средствима за
плате у 2022. години код корисника буџета на економској класификацији 411;
2) у колону 3 уноси се податак о планираним средствима за
плате у 2022. години код корисника буџета на економској класификацији 412;
3) у колону 4 не уносе се подаци, већ она аутоматски даје
збир износа из колона 2 и 3;
4) у колону 5 уноси се податак о извршеним расходима за
плате код корисника буџета у месецу за који се подноси извештај
на економској класификацији 411;
5) у колону 6 уноси се податак о извршеним расходима за
плате код корисника буџета у месецу за који се подноси извештај
на економској класификацији 412;
6) у колону 7 не уносе се подаци, већ она аутоматски даје
збир износа из колона 5 и 6.
У колоне 2–7 износи се уносе у динарима.
Члан 5.
У Образац ПЛ-2 подаци се уносе према групама, односно категоријама корисника буџета који су наведени у колони 1 под ред.
бр. 1–7, на следећи начин:
1) у колону 2 уноси се податак о броју изабраних лица код
корисника буџета чије се плате финансирају из извора 01 у месецу
за који се достављају подаци;
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2) у колону 3 уноси се податак о броју именованих и постављених лица код корисника буџета чије се плате финансирају из
извора 01 у месецу за који се достављају подаци;
3) у колоне 4–8 уносе се подаци о броју запослених на неодређено време код корисника буџета, и то посебно по изворима
прихода из којих су се финансирале њихове плате у месецу за који
се достављају подаци; у колону 4 уносе се подаци о броју запослених на неодређено време чије су се плате у потпуности или делимично финансирале из извора 01 – Општи приходи и примања
буџета, док се у колоне 5–8 уноси број запослених на неодређено
време чије су се плате у целини финансирале из осталих извора
прихода у месецу за који се достављају подаци;
4) у колоне 9–13 уносe се подаци о броју запослених на одређено време код корисника буџета, и то посебно по изворима прихода из којих су се финансирале њихове плате у месецу за који се
достављају подаци; у колону 9 уносе се подаци о броју запослених
на одређено време чије су се плате у потпуности или делимично
финансирале из извора 01 – Општи приходи и примања буџета, а
у колоне 10–13 уносе се подаци о броју запослених на одређено
време чије су се плате у целини финансирале из осталих извора
прихода у месецу за који се достављају подаци; податак о броју
запослених на одређено време код корисника буџета наводи се без
запослених на одређено време који се ангажују ради замене одсутног запосленог (због боловања и др.);
5) у колону 14 не уносе се подаци, већ она аутоматски даје
збир броја запослених из колона 2–13;
6) у колоне 15 и 16 уносе се ознаке првог и последњег дела
плате исплаћеног у извештајном периоду (нпр. од: I део за јануар
до: I део за фебруар); у случају када је у извештајном периоду исплаћен само један део плате, ознака тог дела уноси се у колону 15,
а у колону 16 ставља се црта.
У случају кад су одређени подаци наведени у колонама 15 и
16 различити за поједине кориснике буџета у оквиру група, односно категорија наведених у колони 1 под ред. бр. 1–7, подаци се
дају на основу претежног стања за групу, односно категорију.
Члан 6.
Градови достављају консолидоване извештаје на Обрасцу
ПЛ-1 и Обрасцу ПЛ-2 за плате корисника средстава буџета града и
буџета градских општина.
Члан 7.
Попуњени Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2, у складу са овим
правилником, достављају се до 15. у месецу за претходни месец.
Члан 8.
У електронском облику Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2 преузимају се са сајта Министарства финансија.
Попуњени Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2 достављају се Министарству финансија електронским путем на адресе jls@mfin.
gov.rs и ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs. Потписани и скенирани
обрасци достављају се Министарству финансија електронским
путем на адресу ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs.
Корекције попуњеног Обрасца ПЛ-1 и Обрасца ПЛ-2 прихватају се у периоду од два месеца након истека извештајног периода
за одређени месец.
Члан 9.
Образац 4 – Плате и број запослених код корисника буџетских средстава јединице локалне самоуправе прописан Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним
и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 79/11), неће се достављати за средства
за плате планирана и извршена у 2022. години за која се подаци
достављају у складу са овим правилником.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-54/2022-03
У Београду, 14. фебруара 2022. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.
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На основу члана 133. став 1. и члана 134. став 3. Закона о
здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19),
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К
о садржају и обиму права на здравствену заштиту из
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији
за 2022. годину
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за поједине
врсте здравствених услуга и поједине врсте болести и повреда,
проценат плаћања цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе из средстава обавезног здравственог осигурања, као и проценат плаћања осигураног лица до пуног износа цене
здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе у
2022. години.
Oвим правилником уређује се начин и услови за наплаћивање партиципације, као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа партиципације
по одређеној врсти здравствене услуге у 2022. години.
Члан 2.
Здравствену заштиту утврђену овим правилником осигурана
лица остварују код даваоца здравствених услуга у складу са општим актом којим се ближе уређују услови и начин за остваривање права из обавезног здравственог осигурања.
За одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања и које нису хитне
може се утврдити редослед коришћења, у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и
датума јављања здравственој установи, с тим да време чекања не
може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица
(у даљем тексту: Листа чекања).
Члан 3.
Садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене
услуге, односно цене дијагностички сродне групе, као и фиксни
износ партиципације усклађен је са Планом здравствене заштите
из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину и Финансијским планом Републичког фонда за здравствено осигурање за
2022. годину.
II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Члан 4.
Здравствена заштита која се обезбеђује обавезним здравственим осигурањем и која обухвата мере превенције и рано откривање болести спроводи се на основу националних програма превенције и раног откривања болести од већег јавно-здравственог
значаја, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање (у даљем тексту: Закон).
Садржај и обим мера превенције и раног откривања болести
утврђене су у Табели I која прописује ̶ садржај и обим мера превенције и раног откривања болести у области здравствене заштите;
Табели II која прописује ̶ садржај и обим мера превенције и раног
откривања болести у области примарне стоматолошке здравствене
заштите, Табели III која прописује ̶ садржај и обим мера превенције и раног откривања бoлeсти у области здравствене заштите
које се спроводе ван здравствене установе и Табели IV која прописује ̶ садржај и обим мера превенције и раног откривања болести у области стоматолошке здравствене заштите које се спроводе
у предшколским, школским и високошколским установама, које су
одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 5.
Oсигураним лицима у вези са планирањем породице, у току
трудноће, порођаја и до 12 месеци након порођаја обезбеђује се:
1) дијагностика и лечење стерилитета;
2) прегледи и лечење који се односе на трудноћу (укључујући
пренатални период, порођај и постпорођајни период), стања која
могу да изазову компликацију трудноће, као и прекид трудноће из
медицинских разлога;
3) стационарно лечење када је медицински неопходно и порођај у здравственој установи;
4) патронажне посете и помоћ породиљи и рутинска нега новорођенчета од стране патронажне сестре.
Под лечењем стерилитета у смислу става 1. тачка 1) овог члана, подразумевају се и:
1) неограничен број стимулисаних поступака биомедицински потпомогнутог оплођења и неограничени број криоембриотрансфера код жене до навршених 43 године живота која у постојећој заједници (брачној или ванбрачној) нема деце;
2) два стимулисана поступка биомедицински потпомогнутог
оплођења и три криоембриотрансфера код жене до навршених 43
године живота која у постојећој заједници (брачној или ванбрачној) има једно дете.
Испуњеност медицинских услова за спровођење стимулисаног поступка биомедицински потпомогнутог оплођења из става
2. овог члана, цени комисија образована у здравственој установи
секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите по упуту
изабраног лекара – специјалисте гинекологије, а испуњеност медицинских услова за спровођење криоембриотрансфера из става
2. овог члана, цени надлежна лекарска комисија Републичког фонда за здравствено осигурање по упуту изабраног лекара – специјалисте гинекологије.
Испуњеност услова који се односи на године живота из става 2. овог члана цени надлежна комисија из става 3. овог члана у
моменту када утврди да су испуњени медицински услови за спровођење стимулисаног поступка биомедицински потпомогнутог
оплођења, односно криоембриотрансфера.
Под прегледом у смислу става 1. тачка 2) овог члана подразумева се и пренатално и генетско тестирање и друге превентивне
мере, у складу са медицинским стандардима.
Здравствене услуге из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана које
су део пакета здравствених услуга које се обезбеђују на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, пружају се на свим
нивоима здравствене заштите у садржају и обиму према медицинским индикацијама осигураног лица, доктринарним ставовима и
расположивим капацитетима.
Члан 6.
Садржај и обим права на здравствену заштиту обухвата прегледе и лечење у случају болести и повреда прописане Законом
које су део пакета здравствених услуга које се обезбеђују на терет
средстава обавезног здравственог осигурања.
Прегледи и лечење из става 1. овог члана пружају се на свим
нивоима здравствене заштите у садржају и обиму према медицинским индикацијама осигураног лица, доктринарним ставовима и
расположивим капацитетима.
Члан 7.
Садржај и обим права на здравствену заштиту која обухвата
прегледе и лечење болести уста и зуба утврђен je у Табели V, која
је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 8.
Садржај и обим права на здравствену заштиту која обухвата
медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде и које су
део пакета здравствених услуга које се обезбеђују на терет средстава обавезног здравственог осигурања, пружају се у садржају и
обиму према медицинским индикацијама осигураног лица, доктринарним ставовима и расположивим капацитетима и у складу са
општим актом којим је уређена медицинска рехабилитација.
Члан 9.
Садржај и обим права на здравствену заштиту која обухвата
лекове утврђен је прописом којим се уређује Листа лекова (у даљем тексту: Листа лекова).

18. фебруар 2022.
Изузетно од става 1. овог члана осигураном лицу обезбеђује
се и лек који није на Листи лекова и то:
1) лек за који је издата дозвола за стављање у промет у Републици Србији – само за медицинске индикације утврђене дозволом за стављање лека у промет;
2) лек за који није издата дозвола за стављање у промет у
Републици Србији – само за медицинске индикације утврђене у
дозволи за стављање у промет у земљама Европске уније, односно
у земљама које имају исте или сличне захтеве у погледу издавања
дозволе за лек као у земљама Европске уније.
Осигураном лицу, лек из става 2. овог члана, уводи у терапију и обезбеђује здравствена установа терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите, на основу мишљења три доктора
медицине одговарајуће специјалности у здравственој установи
терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите да је лек
неопходан и да не постоји други одговарајући лек на Листи лекова
по интернационалном незаштићеном имену лека, односно по одговарајућем фармацеутском облику или јачини, а да су исцрпљене
све друге терапијске могућности лечења.
Мишљење три доктора медицине одговарајуће специјалности из става 3. овог члана обавезно потписује и директор здравствене установе која обезбеђује лек, односно лице које он овласти.
Здравствена установа терцијарног или секундарног нивоа
здравствене заштите која је увела лек у терапију, осигураном лицу
обезбеђује лек из става 2. овог члана за све време примене терапије и прати терапијски ефекат његове примене у току стационарног
лечења, лечења у дневној болници, односно амбулантно-поликлиничког лечења.
Члан 10.
Здравствена установа на терцијарном нивоу здравствене заштите у којој се лече осигурана лица оболела од ретких болести,
обезбеђује осигураним лицима и лекове за лечење тих болести
који се не налазе у Листи лекова, а имају висок степен ефикасности у лечењу, у складу са чланом 9. став 2. овог правилника.
Врсте ретких болести, средства обезбеђена за лекове из става
1. овог члана за 2022. годину и друга питања везана за лечење осигураних лица од ретких болести, уређују се актом Владе у складу
са чланом 52. став 5. Закона.
Здравствене установе терцијарног нивоа здравствене заштите, обезбеђују осигураним лицима лекове из става 1. овог члана на
основу одлуке Комисије Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење ретких болести (у даљем тексту: Комисија).
Комисија из става 3. овог члана доноси одлуку о употреби
лекова из става 1. овог члана на предлог три доктора медицине
одговарајуће специјалности здравствене установе терцијарног нивоа здравствене заштите у којој се лече осигурана лица оболела од
ретких болести, појединачно за свако осигурано лице.
Пре доношења одлуке из става 4. овог члана Комисија прибавља одлуку Републичке стручне комисије за ретке болести која
је образована у складу са законом којим се уређује здравствена
заштита, да је лечење лековима из става 1. овог члана оправдано.
Изузетно, лекове из става 1. овог члана, осигураном лицу
обезбеђује и здравствена установа секундарног нивоа здравствене
заштите као наставак терапије започете у здравственој установи
терцијарног нивоа здравствене заштите, на основу одлуке Комисије из става 3. овог члана, ако је терапија на тај начин доступнија
осигураном лицу.
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Члан 11.
Осигураном лицу код кога је извршено пресађивање органа,
ћелија или ткива у иностранству, у складу са општим актом којим се уређује упућивање на лечење у иностранство, обезбеђује
се лек и за индикацију која није садржана у дозволи за стављање
у промет тог лека у Републици Србији, али је садржана у дозволи
за стављање лека у промет у земљама Европске уније, односно у
земљама које имају исте или сличне захтеве у погледу издавања
дозволе за лек као у земљама Европске уније.
Лек из става 1. овог члана обезбеђује здравствена установа
терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите, као наставак започете имуносупресивне терапије, на основу мишљења
три доктора медицине одговарајуће специјалности у здравственој
установи терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите да је лек неопходан и да не постоји други одговарајући лек на
Листи лекова по интернационалном незаштићеном имену лека,
односно заштићеном имену лека, а да су исцрпљене све друге терапијске могућности лечења.
Мишљење три доктора медицине одговарајуће специјалности из става 2. овог члана обавезно потписује и директор здравствене установе која обезбеђује лек, односно лице које он овласти.
Члан 12.
Садржај и обим права на здравствену заштиту која обухвата
право на медицинска средства утврђена су прописима којима се
утврђује врста, односно класа и категорија медицинско-техничких
помагала, односно имплантата, индикације, трајање и обнављање,
као и услови и начин остваривања права на медицинско-техничка
помагала, односно имплантате.
Изузетно од става 1. овог члана, осигураним лицима се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују медицински гасови и то:
1) ако је издата дозвола за стављање у промет у Републици
Србији – само за медицинске индикације утврђене дозволом за
стављање медицинског гаса у промет;
2) ако није издата дозвола за стављање у промет у Републици
Србији – само за медицинске индикације утврђене у дозволи за
стављање у промет у земљама Европске уније, односно у земљама
које имају исте или сличне захтеве у погледу издавања дозволе за
медицински гас као у земљама Европске уније.
III. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗ
СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА УЗ
ПЛАЋАЊЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
Члан 13.
Новчани износ до пуног износа цене здравствених услуга,
односно дијагностички сродних група, као и новчани износ средстава из Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно износ средстава
који обезбеђује осигурано лице (у даљем тексту: партиципација)
плаћа осигурано лице које користи здравствену услугу, односно
лек, односно плаћа правно лице које осигураном лицу обезбеђује
добровољно здравствено осигурање.
Новчани износ из става 1. овог члана који осигурано лице плаћа из својих средстава, утврђује се у висини која не спречава осигурано лице да користи здравствену заштиту, односно да онемогући
осигураном лицу успешно коришћење здравствене заштите.

Члан 14.
Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације, обухвата:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

31

стационарно лечење – по болничком дану
рехабилитацију у стационарној здравственој установи – по болничком дану
преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте – по прегледу
(осим превентивног прегледа)
кратка посета изабраном лекару, односно доктору медицине одговарајуће
специјалности
све лабораторијске услуге – по упуту (укључујући микробиологију, паразитологију,
хистопатологију и цитологију) (осим у случају превентивног прегледа)
рендгенски преглед и снимање – по упуту
преглед на ултразвучном апарату – по упуту

50 динара
50 динара
50 динара
50 динара
50 динара
50 динара
100 динара
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8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
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преглед по упуту:
– на скенеру и остеодензитометру
– на ПЕТ скенеру
(позитронска емисиона томографија),
– на магнетној резонанци
преглед и терапију у нуклеарној медицини – по упуту
остале дијагностичке услуге по упуту (холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и др.)
медицинску рехабилитацију у амбулантним условима (једнодневне терапијске услуге)
преглед и лечење у дневној болници – по дану
хируршке захвате ван операционе сале
кућно лечење – по дану
санитетски превоз који није хитан:
– на подручју општине, односно града
– ван општине на подручју филијале
– ван подручја филијале до здравствене установе у коју је осигурано лице упућено
хируршке корекције које имају за циљ корекцију урођених аномалија које проузрокују
функционалне сметње и корекције након тешких повреда, односно болести које су
неопходне за успостављање битних функција органа и делова тела

17) имплантате за најсложеније и најскупље здравствене услуге у кардиологији,
кардиохирургији, васкуларној хирургији и ортопедији
18) имплантате који нису обухваћени чланом 17. тачка 11) овог правилника и тачком 17)
овог члана
19) Медицинско-техничка помагала:
– протетичка средства (протезе)

300 динара
900 динара
600 динара
150 динара
50 динара
50 динара
50 динара
50 динара
50 динара
50 динара
100 динара
150 динара
5%
од утврђене цене хируршке
интервенције а највише
30.000 динара
5%
од утврђене цене имплантата, односно
дела имплантата а највише
30.000 динара по операцији
20%
од утврђене цене имплантата, односно
дела имплантата а највише
30.000 динара по операцији
10% од утврђене цене помагала,
односно дела помагала

– ортотичка средства (ортозе)

10% од утврђене цене помагала

– посебне врсте помагала и санитарне справе осим за концентратор кисеоника и
вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима

10% од утврђене цене помагала,
односно дела помагала

– помагала за омогућавање гласа и говора

10% од утврђене цене помагала

– ортопедске ципеле

20% од утврђене цене помагала

– наочаре и контактна сочива са диоптријом до ± 9 и призма фолију за лица старија од
18 година живота, ако нису на школовању

10% од утврђене цене помагала

– слушна помагала за лица старија од 18 година живота ако нису на школовању

10% од утврђене цене помагала,
а највише до 30.000 динара

– акрилатна тотална и субтотална протеза код лица старијих од 65 година живота
20) стоматолошки прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица
21) стоматолошки прегледи и лечење зуба пре операције срца и пресађивања органа,
ћелија и ткива
22) лечење компликација каријеса код деце, ученика и студената до краја прописаног
школовања, а најкасније до навршених 26 година, екстракција зуба као последице
каријеса – по зубу након завршеног лечења
23) прегледе и лечење болести уста и зуба код трудница и деце до навршених 18 година
живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског
образовања, а најкасније до навршених 26 година живота, као и код осигураних лица
из члана 63. тач 10) и 11) Закона ако се не одазову на превентивне стоматолошке и
профилактичке мера за превенцију прегледе из члана 53. став 1. тачка 3) Закона
24) промену пола из медицинских разлога
– по хируршкој интервенцији
25) лечење болести чије је рано откривање предмет циљаног превентивног прегледа,
односно скрининга, према одговарајућим националним програмима, уколико се
осигурано лице није одазвало ни на један позив у оквиру једног циклуса позивања,
нити је свој изостанак оправдало, а та болест је дијагностикована у периоду до
наредног циклуса позивања

35% од утврђене цене протезе
20% од утврђене цене услуге

Члан 15.
Осигурано лице које плаћа партиципацију на основу члана
14. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника не плаћа партиципацију

10% од утврђене цене услуге
50 динара

35% од утврђене цене услуге
35% од утврђене цене услуге

5% од утврђене цене услуге.

утврђену у члану 14. став 1. тач. 5)–10) овог правилника за време стационарног лечења и рехабилитације у стационарним здравственим установама.

18. фебруар 2022.
Осигурано лице које плаћа партиципацију на основу члана
14. став 1. тачка 14) овог правилника не плаћа партиципацију за
појединачне здравствене услуге обухваћене кућним лечењем.
Пратилац осигураног лица за време стационарног лечења,
односно продужене рехабилитације осигураног лица, не плаћа
партиципацију из члана 14. овог правилника.
Члан 16.
Партиципација за лекове утврђена је у Листи лекова.
Када лек са Листе лекова не може да се набави у апотеци са
којом Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) има закључен уговор, односно када га за
време стационарног или амбулантно-поликлиничког лечења није
обезбедио давалац здравствене услуге, осигурано лице има право
на накнаду трошкова набављеног лека и то:
1) за лек набављен у Републици Србији у висини цене по којој је осигурано лице набавило лек уз умањење за износ партиципације утврђене у Листи лекова ако осигурано лице није ослобођено плаћања партиципације у складу са Листом лекова и овим
правилником;
2) за лек набављен у иностранству у висини цене по којој је
осигурано лице набавило лек, у динарској противвредности према
средњем званичном курсу који важи на дан исплате накнаде за купљени лек, уз умањење за износ партиципације утврђене у Листи
лекова, ако осигурано лице није ослобођено плаћања партиципације у складу са Листом лекова и овим правилником.
IV. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈА СЕ У ЦЕЛОСТИ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА
Члан 17.
Здравствена заштита која се у целости обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, односно без плаћања партиципације обухвата:
1) мере превенције и раног откривања болести из члана 4.
овог правилника;
2) прегледе и лечење у вези са планирањем породице, трудноћом, порођајем, у постпорођајном периоду и до 12 месеци након
порођаја, укључујући и прекид трудноће из медицинских разлога,
биомедицински потпомогнуто оплођење и криоембриотрансфере
из члана 5. став 2. овог правилника;
3) прегледе, лечење и медицинску рехабилитацију у случају
болести и повреда деце, ученика и студената до краја прописаног
школовања, а најкасније до навршених 26 година живота укључујући и медицинско-техничка помагала, односно старијих лица која
су тешко телесно или душевно ометена у развоју;
4) прегледе и лечење болести уста и зуба, и то:
(1) код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота (осим компликација каријеса и екстракције зуба као последице каријеса и ако
се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 53.
став 1. тачка 3) Закона),
(2) код старијих лица која су тешко телесно или душевно
ометена у развоју,
(3) код лица са урођеним или стеченим деформитетом лица и
вилица (укључујући фиксни ортодонски апарат),
(4) код лица код којих је због обољења или повреде дошло до
губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису
у могућности да самостално обављају свакодневне активности,
(5) код осигураника из члана 16. Закона,
(6) у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја,
5) прегледе и лечење у вези са заразним болестима за које је
законом предвиђено спровођење мера за спречавање њиховог ширења;
6) прегледе и лечење од малигних болести, шећерне болести,
психозе, епилепсије, мултипле склерозе, прогресивних неуро-мишићних болести, церебралне парализе, параплегије, тетраплегије,
трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције код које је индикована дијализа или пресађивање бубрега, системских аутоимуних болести, реуматске болести и њених компликација и ретких болести;
7) палијативно збрињавање;
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8) прегледе и лечење у вези са узимањем, давањем и разменом органа, ћелија и ткива за пресађивање од осигураних и других
лица за обезбеђивање здравствене заштите осигураних лица;
9) прегледе, лечење и рехабилитацију због професионалних
болести и повреда на раду;
10) пружање хитне медицинске и стоматолошке помоћи, као
и хитан санитетски превоз;
11) медицинска средства у вези са лечењем болести и повреда из овог члана;
12) концентратор кисеоника и вентилатор за медицинску вентилацију у кућним условима;
13) очне протезе, наочаре и контактна сочива са диоптријом
преко ± 9 и телескопске наочаре.
Члан 18.
Осигурана лица којима се обезбеђује здравствена заштита из
средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без
плаћања партиципације, јесу:
1) ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата;
2) слепа лица и трајно непокретна лица, као и лица која
остварују новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, у складу
са законом;
3) добровољни даваоци крви који су крв дали десет и више
пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства;
4) добровољни даваоци крви који су крв дали мање од десет
пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства, у року од 12 месеци после сваког давања крви;
5) живи даваоци органа, осим за лекове са Листе лекова, као
и за медицинска средства;
6) даваоци ћелија и ткива, осим за лекове са Листе лекова,
као и за медицинска средства.
Члан 19.
Здравствена заштита из средстава обавезног здравственог
осигурања у пуном износу без плаћања партиципације, обезбеђује
се лицима која су својство осигураника у смислу Закона стекла као:
1) деца до навршених 18 година живота, а школска деца и
студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота, у складу са законом;
2) лица у вези са планирањем породице, као и у току трудноће, порођаја и до 12 месеци након порођаја;
3) лица старија од 65 година живота;
4) особе са инвалидитетом чији је инвалидитет утврђен, у
складу са законом;
5) лица у вези са лечењем од заразних болести које су утврђене посебним законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, малигних болести, шећерне болести,
психозе, епилепсије, мултипле склерозе, лица у терминалној фази
хроничне бубрежне инсуфицијенције, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, болести зависности, оболели од ретких
болести, као и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са
давањем и примањем органа, ћелија и ткива;
6) монаси и монахиње;
7) корисници новчане социјалне помоћи, односно корисници
смештаја у установе социјалне заштите или у друге породице, односно корисници посебне новчане накнаде за родитеља, у складу
са законом;
8) корисници породичне инвалиднине, односно месечног
новчаног примања по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата;
9) незапослена лица чији су месечни приходи испод прихода
утврђених у складу са законом;
10) корисници помоћи – чланови породице чији је хранилац
на одслужењу војног рока;
11) лица ромске националности која због традиционалног
начина живота немају пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији;
12) жртве насиља у породици;
13) жртве трговине људима;
14) жртве тероризма;
15) борци којима је статус борца утврђен у складу са прописима о заштити бораца;
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16) лице коме је надлежни орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ или статус расељеног лица ако испуњава услов из закона и ако има боравиште
на територији Републике Србије.
Члановима уже породице осигураника из става 1. тач. 7)–9),
11) и 16) овог члана обезбеђује се остваривање здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања, у пуном износу
без плаћања партиципације, под условима прописаним Законом.
Члан 20.
Осигураницима из чл. 11. и 17. Закона здравствена заштита
се обезбеђује у пуном износу из средстава обавезног здравственог
осигурања ако су њихови приходи, као и приходи чланова њихових породица испод износа утврђених овим правилником.
Члан 21.
Износ из члана 20. овог правилника, за осигураника који
живи сам, утврђује се у висини минималне зараде у нето износу
увећане за 30%, утврђене у складу са прописима о раду, у месецу
подношења захтева за коришћење здравствене заштите у пуном
износу на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Износ из става 1. овог члана, за осигураника и чланове његове породице утврђује се у висини минималне зараде у нето износу
по члану породице, утврђене у складу са прописима о раду, у месецу подношења захтева за коришћење здравствене заштите у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Члановима породице у смислу овог правилника сматрају се:
супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у браку или ван
брака, усвојена и пасторчад и деца узета на издржавање, као и родитељи, под условом да живе у заједничком домаћинству.
Захтев из ст. 1 и 2. овог члана осигураник, за себе и чланове своје породице, подноси матичној филијали на Обрасцу УП-1,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 22.
Приходе из члана 20. овог правилника за осигураника и чланове његове породице чине приходи од:
1) зараде, пензије, као и уговорене накнаде свих чланова породице, у складу са законом;
2) пољопривреде и шумарства;
3) самосталне делатности;
4) капитала;
5) непокретности;
6) капиталне добити.
Приход из става 1. тачка 1) овог члана чини приход остварен
у претходном календарском месецу пре подношења захтева.
Приход из става 1. тач. 2)–6) овог члана чини приход остварен у претходној календарској години пре подношења захтева, односно последњи познат податак о том приходу који се води код
надлежног органа прерачунат на месечни ниво.
Члан 23.
Уз захтев из члана 21. ст. 1 и 2. овог правилника, осигураник
доставља:
1) за зараду – потврду послодавца о висини исплаћене зараде;
2) за пензију – копију документа о исплаћеној пензији;
3) за уговорену накнаду – потврда исплатиоца о висини уговорене накнаде;
4) за приходе из члана 22. став 1. тач. 2)–6) овог правилника – уверење, односно податак о висини прихода на који се плаћа
порез, издато од надлежног органа према месту пребивалишта,
односно боравишта, односно према месту непокретности или обављања самосталне делатности.
Члан 24.
За осигураника за кога се утврди да испуњава услове да користи здравствену заштиту у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са чланом 21. овог правилника, овлашћени радник матичне филијале о томе уноси податак у
матичну евиденцију осигураних лица Републичког фонда.
Податак из става 1. овог члана доступан је даваоцима здравствених услуга путем web service Републичког фонда.
На захтев осигураника матична филијала издаје потврду за коришћење здравствене заштите у пуном износу на терет

18. фебруар 2022.
средстава обавезног здравственог осигурања из става 1. овог члана, на Обрасцу УП-2 који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Потврда из става 3. овог члана издаје се за осигураника и у
потребном броју примерака за чланове његове породице.
Податак о праву на здравствену заштиту у пуном износу на
терет средстава обавезног здравственог осигурања из става 1. овог
члана и потврда на Обрасцу УП-2 важи за текућу годину, односно
до ступања на снагу прописа којим се уређује обим и садржај права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања
за наредну годину.
Члан 25.
Осигураним лицима из члана 18. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из средстава обавезног здравственог
осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, на основу
оверене исправе о осигурању и решења надлежног органа, односно потврде здравствене установе, потврде одговарајућег удружења, односно другог одговарајућег доказа о основу за обезбеђивање
здравствене заштите.
Осигураницима и члановима уже породице осигураника из
члана 19. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из
средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без
плаћања партиципације, на основу оверене исправе о осигурању.
Осигураницима и члановима породице осигураника из члана
20. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, на основу оверене исправе о здравственом осигурању.
Члан 26.
Када се здравствена заштита осигураном лицу обезбеђује из
средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације, означава се шифром 000.
Члан 27.
За здравствену услугу – кратка посета изабраном лекару, односно доктору медицине одговарајуће специјалности која се пружа непосредно у здравственој установи, осигураник плаћа партиципацију прописану у члану 14. тачка 4) овог правилника.
Уколико се здравствена услуга из става 1. овог члана осигуранику пружа путем доступних информационих и комуникационих технологија, осигураник не плаћа партиципацију.
Осигураник не плаћа партиципацију ни приликом пружања
здравствених услуга телеконсултација изабраног лекара са доктором
медицине одговарајуће специјалности, односно телеконсултација
осигураника са доктором медицине одговарајуће специјалности.
Здравствене услуге из ст. 2. и 3. oвог члана означавају се шифром 333.
Члан 28.
Здравствена заштита која се обезбеђује у целости из средстава обавезног здравственог осигурања, без плаћања партиципације,
означава се следећим шифрама, и то:
1) мере превенције и раног откривања болести из члана
17. тачка 1) овог правилника
532
2) прегледи и лечење из члана 17. тачка 2) овог
правилника
512
3) прегледи, лечење и медицинска рехабилитација из
члана 17. тач. 3) и 4) овог правилника
511
4) прегледи и лечење из члана 17. тач. 5) и 6) овог
правилника
531
5) палијативно збрињавање из члана 17. тачка 7) овог
правилника
516
6) прегледи и лечење из члана 17. тачка 8) овог
правилника
521
7) прегледи, лечење и рехабилитација из члана 17. тачка
9) овог правилника
538
8) пружање хитне медицинске помоћи и хитан
санитетски превоз из члана 17. тачка 10) овог
правилника
539
9) медицинска средства из члана 17. тач. 11), 12) и 13)
овог правилника
533.
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Члан 29.
Здравствена заштита која се у целости обезбеђује осигураним
лицима, без плаћања партиципације означава се следећим шифрама:
1) за осигурана лица из члана 18. тачка 1) овог
правилника
513
2) за осигурана лица из члана 18. тачка 2) овог
правилника
515
3) за осигурана лица из члана 18. тачка 3) овог
правилника
522
4) за осигурана лица из члана 18. тачка 4) овог
правилника
540
5) за осигурана лица из члана 18. тачка 5) овог
правилника
517
6) за осигурана лица из члана 18. тачка 6) овог
правилника
518.
Здравствена заштита која се у целости обезбеђује осигураним лицима из члана 19. овог правилника, без плаћања партиципације означава се следећим шифрама:
1) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 1) овог
правилника
231
2) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 2) овог
правилника
232
3) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 3) овог
правилника
233
4) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 4) овог
правилника
234
5) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 5) овог
правилника
235
6) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 6) овог
правилника
236
7) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 7) овог
правилника
237
8) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 8) овог
правилника
238
9) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 9) овог
правилника
239
10) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 10) овог
правилника
240
11) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 11) овог
правилника
241
12) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 12) овог
правилника
244
13) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 13) овог
правилника
245
14) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 14) овог
правилника
230
15) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 15) овог
правилника
249
16) за осигуранике из члана 19. став 1. тачка 16) овог
правилника
242
17) за осигурана лица из члана 19. став 2 овог
правилника
243.
Члан 30.
Здравствена заштита која се осигураном лицу обезбеђује у
целости из средстава обавезног здравственог осигурања из члана
20. овог правилника означава се шифром 001.
Члан 31.
Здравствена заштита која се осигураном лицу обезбеђује у
целости из средстава обавезног здравственог осигурања у складу
са чланом 35. овог правилника означава се шифром 111.
V. НАЈВИШИ ГОДИШЊИ ИЗНОС ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, НАЧИН
И ПОСТУПАК НАПЛАЋИВАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
Члан 32.
Износ партиципације утврђене у члану 14. овог правилника
и фиксни (номинални) износ партиципације за лекове утврђене у
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Листи лекова, које осигурано лице плаћа у току календарске године, може износити највише 1/2 месечне зараде осигураника,
односно 1/2 пензије осигураника исплаћене за последњи месец у
претходној календарској години.
За осигурана лица која нису остварила зараду, односно пензију, највиши годишњи износ партиципације из става 1. овог члана, утврђује се у висини 1/2 просечне нето зараде у Републици
Србији исплаћене у последњем месецу у претходној календарској
години према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
У највиши годишњи износ партиципације из ст. 1. и 2. овог
члана не урачунава се плаћена партиципација за медицинска средства (медицинско-техничка помагала и имплантати) и процентуално учешће за лекове са Листе лекова.
Члан 33.
Партиципацију наплаћује давалац здравствене услуге после
пружене здравствене услуге.
Давалац здравствене услуге осигураном лицу издаје рачун о
наплаћеној партиципацији из става 1. овог члана, на обрасцу РП
који је одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Образац рачуна из става 2. овог члана обезбеђује давалац
здравствене услуге према прописима којима се уређује поступак
јавних набавки.
Образац рачуна из става 2. овог члана попуњава се у два примерка од којих један примерак задржава давалац здравствене услуге.
Рачун о наплаћеној партиципацији из става 1. овог члана
чува се пет година у складу са законом којим се уређује рачуноводствена исправа.
Члан 34.
Партиципацију за лекове утврђену у Листи лекова наплаћује
апотека приликом издавања лека, ако на обрасцу лекарског рецепта није назначено да се осигураном лицу лек обезбеђује у пуном
износу из средстава обавезног здравственог осигурања, без плаћања партиципације.
О наплаћеној партиципацији из става 1. овог члана, осигураном лицу апотека издаје фискални рачун.
Члан 35.
Ако осигурано лице у току календарске године плати износ
партиципације већи од износа из члана 32. овог правилника, подноси захтев матичној филијали о издавању потврде о престанку
плаћања партиципације, уз доказ о плаћеним рачунима, односно
фискалним рачунима из чл. 33. и 34. овог правилника.
Осигураном лицу за које се утврди да испуњава услове из
става 1. овог члана, матична филијала издаје потврду о престанку
плаћања партиципације до краја текуће године, на Обрасцу УП-3.
Образац потврде из става 2. овог члана одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 36.
Матична филијала доноси решење на основу кога се врши повраћај средстава које је осигурано лице уплатило изнад највишег
годишњег износа партиципације из члана 32. овог правилника.
Члан 37.
Уколико је плаћени износ партиципације већи од износа из
члана 32. ст. 1. и 2. овог правилника, а осигурано лице није поднело захтев из члана 35. став 1. овог правилника, по истеку календарске године, на захтев осигураног лица, матична филијала врши
повраћај више плаћеног износа партиципације на основу доказа о
плаћеној партиципацији (рачун, односно фискални рачун).
Право на повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа партиципације из става 1. овог члана утврђује се
решењем матичне филијале.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Осигурана лица која користе право на здравствену заштиту у
складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену
заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за
2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 9/21 и 79/21), настављају
да користе здравствену заштиту по одредбама овог правилника.
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Члан 39.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 9/21 и 79/21).
Члан 40.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 33.
став 3. која се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Број 110-00-5/2022-05
У Београду, 3. фебруара 2022. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

ТАБЕЛА I

САДРЖАЈ И ОБИМ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ* И РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПОПУЛАЦИОНA
ГРУПA
Новорођенче
(први месец)

ВРСТА

Трећа година живота

ОБИМ

Вакцинација против туберкулозе и
против хепатитиса Б

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

Једaнпут
(према календару вакцинације)

Скрининг фенилкетонурије,
хипотиреоидизма и

Поступак према Стручно методолошком упутству
за спровођење Уредбе о Националном програму
здравствене заштите жена, деце и омладине
(СМУ).**

Једанпут до петог дана по рођењу

Рано окривање цистичне фиброзе

Поступак према Номенклатури лабораторијских
здравствених услуга на примарном, седундарном и
терцијарном нивоу здравствене заштите

Једанпут, између трећег и петог дана по рођењу.

Неонатални скрининг оштећења слуха

Поступак према СМУ

Једанпут

Рана детекција прематурне
ретинопатије

Поступак према СМУ

Једанпут, само код деце са ризиком (телесна
маса испод 2000 гр. или рођени пре 37. недеље
гестације)

Посета патронажне сестре
новорођенчету и породиљи

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Пет пута код све деце, а код деце са ризиком по
налогу педијатра

Превентивни преглед педијатра на
терену

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут до 15. дана по рођењу, само код деце са
ризиком

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

Три пута (према календару вакцинације)

Вакцинација против хепатитиса Б

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

Два пута (према календару вакцинације) изузев
код новорођенчади ХБсАг позитивих мајки (три
пута)

Превентивни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Шест пута код све деце, а код деце са ризиком, по
процени педијатра

Ултразвучни преглед ради раног
откривања дисплазије кукова

Поступак према СМУ

Једанпут

Тест функције говора

Поступак према
Номенклатури здравствених услуга на примарном
нивоу здравствене заштите

Два пута, само код деце са ризиком

Посета патронажне сестре породици

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Два пута код све деце, а четири пута код деце са
сметњама у развоју

Превентивни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Два пута ( у узрасту од 13 до 15 месеци и у
узрасту од 18 до 24 месеца)

Тест функције чула слуха

Одговарајући тест

Једанпут само код деце са ризиком

Ревакцинација против дифтерије,
тетануса, великог кашља, дечје
парализе, обољења изазваних
хемофилусом инфлуенце типа Б и
обољења изазваних стрептококусом
пнеумоније

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

Једанпут

Вакцинација против малих богиња,
заушака и црвенке

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

Једанпут

Посета патронажне сестре породици

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут

Контролни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут, само код оне деце код које је на
превентивном прегледу откривено неко обољење/
патолошко стање

Одојче (од другог месеца Вакцинација против дифтерије,
до краја прве године)
тетануса, великог кашља, дечје
парализе, обољења изазваних
хемофилусом инфлуенце тип Б и
обољења изазваних стрептококусом
пнеумоније

Друга година живота

САДРЖАЈ
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Четврта година живота

Број 24

37

Превентивни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут

Офталмолошки преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут

Посета патронажне сестре породици

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут

Тест функције говора

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут

Пета година живота

Контролни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут, само код оне деце код које је на
претходном превентивном прегледу откривено
неко обољење/патолошко стање

Седма година живота,
односно пред полазак у
школу

Превентивни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут

ОРЛ преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут

Офталмолошки преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут

Физијатријски преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут

Тест функције говора

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут

Ревакцинација против дифтерије,
тетануса, дечје парализе, малих
богиња, заушака и црвенке

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

Једанпут

Превентивни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

По једанпут у свакој наведеној години живота

Физијатријски преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут у десетој години

Вакцинација против хепатитиса Б

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

За децу која до тада нису вакцинисана

Офталмолошки преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут у четрнаестој години

Вакцинација недостајућим вакцинама
за узраст

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

За децу која до тада нису вакцинисана

Девета, једанаеста,
тринаеста, петнаеста,
седамнаеста и
деветнаеста година
живота

Контролни преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут у наведеном узрасту, само код оне деце
код које је на претходном превентивном прегледу
откривено неко обољење/патолошко стање

Ревакцинација против дифтерије,
тетануса и дечје парализе

Поступак према Правилнику о Програму обавезне
и препоручене имунизацији становништва против
одређених заразних болести

У завршном разреду основне школе

Шеста до четрнаесте
године живота

Утврђивање опште здравствене
способности за бављење спортским
активностима

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

У складу са Законом о спорту

Утврђивање посебне здравствене
способности за бављење спортским
активностима

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

У складу са Законом о спорту

Контролни преглед за утврђивање
опште, односно посебне здравствене
способности за бављење спортским
активностима

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

У складу са Законом о спорту

Превентивни преглед одраслих

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

– У 20. години једанпут,
– у 22. години једанпут,
– од навршених 23 до навршених 34 године
једанпут у пет година,
– од навршених 35 година и више једанпут у две
године

Скрининг/рано откривање
кардиоваскуларног ризика

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут у пет година (за мушкарце од
навршених 35 до навршених 69 година, а за жене
од навршених 45 до навршених 69 година или
за жене млађе од 45 година после менопаузе)
уколико немају регистрована кардиоваскуларна
обољења

Скрининг/рано
откривање дијабетеса типа 2

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут у три године код особа оба пола
са навршених 45 година уколико немају
регистровано обољење од дијабетеса

Скрининг/рано
откривање депресије

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут годишње за особе старије од 18 година

Скрининг/рано откривање рака дебелог Поступак према Номенклатури здравствених услуга
црева
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут у две године за особе оба пола старости
од навршених 50 до навршених 74 година

Посета патронажне сестре породици

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут годишње

Жене од навршених 15
година и више

Превентивни гинеколошки преглед

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут годишње

Жене генеративног доба
(од навршених 15 до
навршених 49 година)

Превентивни преглед у вези са
планирањем породице

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут годишње

Жене од навшених 25 до
навршених 64 година

Скрининг/рано откривање рака грлића
материце

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једном у три године ако су претходна два
негативна

Жене од навршених 50
до навршених 69 година

Скрининг/рано откривање рака дојке

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите

Једанпут у две године

Осма, десета, дванаеста,
четрнаеста, шеснаеста
и осамнаеста година
живота

Одрасло становништво
(19 и више година)

38
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Труднице први
триместар
Труднице, други и трећи
триместар

Породиља

18. фебруар 2022.
Превентивни преглед труднице

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут

Ултразвучни преглед

Утврђивања старости трудноће и стања плода.

Једанпут

Контролни преглед труднице

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Четири пута, а код високо ризичних трудноћа
према процени гинеколога

Ултразвучни преглед

Одређивање висине фундуса, положаја, величине и
стања плода.

Три пута, а код високоризичних трудноћа према
процени гинеколога

Посета патронажне сестре породици

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут, а код високоризичних трудноћа према
налогу гинеколога

Превентивни преглед породиље

Поступак према Номенклатури здравствених услуга
на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ

Једанпут после порођаја након шест до осам
недеља. Једанпут након шест месеци од порођаја

––––––––
*
Мере превенције и раног откривања болести обезбеђују се 100% из средстава обавезног здравственог осигурања, односно без плаћања партиципације.
** СМУ – Стручно методолошко упутство за спровођење Уредбе о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине.

Табела II

САДРЖАЈ И ОБИМ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ И РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПОПУЛАЦИОНА
ГРУПА

ВРСТА

1
Одојче од другог месеца
до краја прве године

Друга година живота

Трећа година живота

Четврта и пета година
живота

2

САДРЖАЈ

ОБИМ

3

4

Превентивни преглед

Поступак којим се на основу анамнестичких података од
Једанпут до навршених 12 месеци
родитеља и прегледа врши процена и идентификација фактора
ризика за појаву појединих оралних обољења; дефинисање
превентивних мера и активности за отклањање утврђених фактора
ризика, унос података у документацију.

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене
(са родитељима)

Изабрани доктор стоматологије родитељима објашњава важност:
одржавања оралне хигијене, правилне исхране, флуорпрофилаксе
и редовних контрола оралног здравља код деце, као и
демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба код деце.

Једанпут до навршених 12 месеци

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, процена ризика
за настанак каријеса, ортодонтских неправилности и осталих
оралних обољења, унос података у документацију.

Једанпут

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене (са родитељима)

Изабрани доктор стоматологије родитељима објашњава важност:
одржавања оралне хигијене, правилне исхране, флуорпрофилаксе
и редовних контрола оралног здравља код деце, као и
демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба код деце.

Једанпут

Систематски
стоматолошки преглед са обрадом
података

Низ медицинских поступака којим се утврђује стање уста и зуба,
Једанпут
стање десни и остале слузокоже у циљу раног откривања свих
поремећаја и обољења и благовремено предузимање превентивно
-терапијских мера, и обухвата: припрему пацијента, узимање
анамнезе од родитеља, екстра и интра-орални преглед меких
ткива, оклузије и артикулације, по потреби упућивање на помоћне
дијагностичке прегледе (Rö и др.), савет родитељима о
потреби санације и одржавања појединих хигијенско-дијететских
мера, заказивање пацијента за даљи рад, уношење података у
документацију.

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене
(са родитељима)

Изабрани доктор стоматологије родитељима објашњава
важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхране,
флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља код
деце, као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба код деце.

Једанпут

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење
зуба одговарајућим четкицама и пастама, уношење података у
документацију.

Једанпут

Локална апликација флорида средње
концентрације

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора, савет
родитељу и унос података у документацију

Једанпут

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, постављање
дијагнозе и сачињавање плана терапије, процена ризика за
настанак каријеса, ортодонтских неправилности и осталих
оралних обољења, унос података у документацију.

Једанпут у току четврте и једанпут
у току пете године

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене
(са родитељима)

Изабрани доктор стоматологије родитељима објашњава
важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхране,
флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља код
деце, као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба код деце.

Једанпут у току четврте и једанпут
у току пете године

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење
зуба одговарајућим четкицама и пастама, уношење података у
документацију.

Једанпут у току четврте и једанпут
у току пете године

18. фебруар 2022.

Шеста година живота
(пред полазак у школу)

Седма година живота
(први разред)

Осма година живота
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39

Локална апликација флорида средње
концентрације

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у документацију.

Једанпут у току четврте и једанпут
у току пете године, а код деце са
високим ризиком за каријес до три
пута годишње у једној серији (по
Протоколу за примену флуорида
и привенцију каријеса код деце и
омладине у Републици Србији)

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума, ортодонтских неправилности и осталих оралних
обољења, унос података у документацију.

Једанпут

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене
(са родитељима)

Изабрани доктор стоматологије родитељима објашњава
важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхране,
флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља код
деце, као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба код деце.

Једанпут

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Локална апликација флорида средње
концентрације

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у документацију.

Једанпут, а код деце са високим
ризиком за каријес до три пута
годишње у једној серији (по
Протоколу за примену флуорида
и привенцију каријеса код деце и
омладине у Републици Србији)

Заливање фисура (по зубу) код сталних Механичко уклањање меких наслага са зуба четкицама и пастама,
молара
изолација радног поља, сушење зуба, премазивање оклузалне
површине растворима за кондиционирање, испирање вишка
киселине, сушење зуба, заливање фисура, полимеризација и унос
података у документацију.

Једанпут (по Протоколу за
заливање фисура и превенцију
каријеса код деце и адолесцената у
Републици Србији)

Систематски
стоматолошки преглед са обрадом
података

Низ медицинских поступака којим се утврђује стање уста и зуба,
стање десни и остале слузокоже у циљу раног откривања свих
поремећаја и обољења и благовремено предузимање превентивно
-терапијских мера, и обухвата: Припрема пацијента, узимање
анамнезе, екстра и интра-орални преглед меких ткива, оклузије
и артикулације, процена ризика за настанак ортодонтских
неправилности, по потреби упућивање на помоћне дијагностичке
прегледе (Ро и др.), анализа добијених података, савет о потреби
санације и одржавања појединих хигијенско-дијететских
мера, заказивање пацијента за даљи рад, уношење података у
документацију.

Једанпут

Мотивација и обучавање корисника у
одржавању правилне хигијене

Истицање важности оптималног одржавања оралне хигијене;
идентификација денталног плака органским бојама;
демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене,
избор одговарајућег средства и обучавање правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Једанпут

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Апликација флорида према процени
ризика за настанак каријеса (средње
концентрације или концентроваваних
флорида)

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у документацију.

Једанпут,
а код деце са високим ризиком
за каријес до три пута годишње
у једној серији (по Протоколу за
примену флуорида и привенцију
каријеса код деце и омладине у
Републици Србији)

Заливање фисура (по зубу) код сталних Механичко уклањање меких наслага са зуба четкицама и пастама,
молара
изолација радног поља, сушење зуба, премазивање оклузалне
површине растворима за кондиционирање, испирање вишка
киселине, сушење зуба, заливање фисура, полимеризација и унос
података у документацију.

Једанпут (по Протоколу за
заливање фисура и превенцију
каријеса код деце и адолесцената у
Републици Србији)

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума, ортодонтских неправилности и осталих оралних
обољења, унос података у документацију.

Једанпут

Мотивација и обучавање корисника у
одржавању правилне хигијене

Истицање важности оптималног одржавања оралне хигијене;
идентификација денталног плака органским бојама;
демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене,
избор одговарајућег средства и обучавање правилној примени,
учестачлости и техници прања зуба.

Једанпут

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Апликација флорида према процени
ризика за настанак каријеса (средње
концентрације или концентроваваних
флорида)

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у документацију.

Једанпут
а код деце са високим ризиком
за каријес до три пута годишње
у једној серији (по Протоколу за
примену флуорида и привенцију
каријеса код деце и омладине у
Републици Србији)
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Број 24

Девета, 10. и 11. година
живота

12 година живота

13 година живота

14 година живота

18. фебруар 2022.
Заливање фисура (по зубу) код сталних Механичко уклањање меких наслага са зуба четкицама и пастама,
молара
изолација радног поља, сушење зуба, премазивање оклузалне
површине растворима за кондиционирање, испирање вишка
киселине, сушење зуба, заливање фисура, полимеризација и унос
података у документацију.

Једанпут (по Протоколу за
заливање фисура и превенцију
каријеса код деце и адолесцената у
Републици Србији)

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума, ортодонтских неправилности и осталих оралних
обољења, унос података у документацију.

Једанпут у деветој, једанпут у 10. и
једанпут у 11. години

Мотивација и обучавање корисника у
одржавању правилне хигијене

Истицање важности оптималног одржавања оралне хигијене;
идентификација денталног плака органским бојама;
демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене,
избор одговарајућег средства и обучавање правилној примени,
учестачлости и техници прања зуба.

Једанпут у деветој, једанпут у 10. и
једанпут у 11. години

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут у деветој, једанпут у 10. и
једанпут у 11. години

Апликација флорида према процени
ризика за настанак каријеса (средње
концентрације или концентроваваних
флорида)

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у документацију.

Једанпут у деветој, једанпут у 10. и
једанпут у 11. години , а код деце са
високим ризиком за каријес до три
пута годишње у једној серији (по
Протоколу за примену флуорида
и привенцију каријеса код деце и
омладине у Републици Србији)

Систематски
стоматолошки преглед са обрадом
података

Низ медицинских поступака којим се утврђује стање уста и зуба,
стање десни и остале слузокоже у циљу раног откривања свих
поремећаја и обољења и благовремено предузимање превентивно
-терапијских мера, и обухвата: Припрема пацијента, узимање
анамнезе, екстра и интра-орални преглед меких ткива, оклузије
и артикулације, процена ризика за настанак ортодонтских
неправилности, по потреби упућивање на помоћне дијагностичке
прегледе (Ро и др.), анализа добијених података, савет о потреби
санације и одржавања појединих хигијенско-дијететских
мера, заказивање пацијента за даљи рад, уношење података у
документацију.

Једанпут

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља,
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Апликација флорида према процени
ризика за настанак каријеса (средње
концентрације или концентроваваних
флорида)

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у документацију.

Једанпут,
а код деце са високим ризиком
за каријес до три пута годишње
у једној серији (по Протоколу за
примену флуорида и привенцију
каријеса код деце и омладине у
Републици Србији)

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума, ортодонтских неправилности и осталих оралних
обољења, унос података у документацију.

Једанпут

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији/мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља,
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Апликација флорида према процени
ризика за настанак каријеса (средње
концентрације или концентроваваних
флорида)

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у документацију.

Једанпут,
а код деце са високим ризиком
за каријес до три пута годишње
у једној серији (по Протоколу за
примену флуорида и привенцију
каријеса код деце и омладине у
Републици Србији)

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, плана терапије, процена ризика
за настанак каријеса, обољења пародонцијума, ортодонтских
неправилности и осталих оралних обољења, унос података у
документацију.

Једанпут

18. фебруар 2022.

15/16/17/18/ 19 година
живота

Лица од 20 до навршене
26 године живота за
време високошколског
образовања

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији/мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља,
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума и осталих оралних обољења, унос података у
документацију.

Једанпут у 15, једанпут у 16,
једанпут у 17, једанпут у 18 и
једанпут у 19 години

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут у 15, једанпут у 16,
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
једанпут у 17, једанпут у 18 и
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, једанпут у 19 години
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут у 15, једанпут у 16,
једанпут у 17, једанпут у 18 и
једанпут у 19 години

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума и осталих оралних обољења, унос података у
документацију

Једанпут

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији/мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља,
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслаге

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума и осталих оралних обољења, унос података у
документацију.

Једанпут у првом триместу

Труднице први триместар Стоматолошки преглед

Труднице други и трећи
триместар

Породиља
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Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља,
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума и осталих оралних обољења, унос података у
документацију.

Једанпут

Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији/мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља,
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Серијска апликација концентрованих
флорида

Преглед пацијента, успостављање сувог радног поља за примену Једанпут
флуорида, сушење зуба, премазивање растворима концентрованих
флуорида. Савет пацијенту и унос података у документацију.

Стоматолошки преглед

Анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа постојеће
медицинске документације, постављање дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења
пародонцијума и осталих оралних обољења, унос података у
документацију.

Једанпут

Једанпут
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Индивидуални здравствено васпитни
рад у ординацији /мотивација и
обучавање у одржавању оралне
хигијене

Изабрани доктор стоматологије
Једанпут
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне
исхране, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља,
као и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне
хигијене, идентификација денталног плака органским бојама,
избор одговарајућег средства и обучавање о правилној примени,
учесталости и техници прања зуба.

Уклањање наслагa

Припрема и преглед пацијента, детекција плака пребојавањем,
уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење зуба
одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

Табела III

САДРЖАЈ И ОБИМ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ И РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ
СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
ПОПУЛАЦИОНА
ГРУПА
Од првог до четвртог разреда
основне школе

ВРСТА

САДРЖАЈ

ОБИМ

Рад у великој групи

Превенција заразних болести- хигијенске навике (лична и школска
хигијена, правилна исхрана и хигијена становања).

Једанпут у школској години по теми

Од петог до осмог разреда
основне школе

Рад у великој групи

Превенција болести зависности (дрога, пушење, алкохолизам, коцкање,
зависност од интернета); борба против насиља; превенција гојазности;
сексуално преносиве болести.

Једанпут у школској години по теми

Од првог до четвртог разреда
средње школе

Рад у великој групи

Превенција болести зависности (дрога, пушење, алкохолизам, коцкање,
зависност од интернета) борба против насиља; превенција гојазности;
превенција крадиоваскуларних болести; сексуално преносиве болести.

Једанпут у школској години по теми

Табела IV

САДРЖАЈ И ОБИМ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ И РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ПОПУЛАЦИОНА
ГРУПА

Четврта, пета и шеста година
живота

ВРСТА

САДРЖАЈ

ОБИМ

Рад у малој групи
(шест-девет особа)

Рад у малој групи је једна од метода здравствено васпитног рада у
стоматологији за изабрану групу од шест до девет слушалаца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује време
рада групе, припрема демонстрациона средства, моделе итд. Излаже
тему уз припрему демонстрационих средстава, води разговор са
слушаоцима, даје одговоре на постављена питања и доноси закључке у
вези изложене теме.

Једанпут у четвртој, једанпут у петој и
једанпут у шестој години

Животна демонстрација
(шест-девет особа)

Ова метода се користи у раду са малом групом, а подразумева се учење
кроз искуство. Учесници групе стичу теоријско знање о значају доброг
оралног здравља и овладавају практичним вештинама (чланови групе
овладавају техникама правилног одржавања оралне хигијене).

Једанпут

IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ПОПУЛАЦИОНЕ
ГРУПЕ

Од првог до осмог разреда
основне школе

Од првог до четвртог разреда
средње школе

ВРСТА

САДРЖАЈ

ОБИМ

Рад у малој групи
(шест-девет особа)

Рад у малој групи је једна од метода здравствено васпитног рада у
стоматологији за изабрану групу од шест до девет слушалаца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује време рада
групе, припрема демонстрациона средства, моделе итд. Излаже тему уз
припрему демонстрационих средстава, води разговор са слушаоцима,
даје одговоре на постављена питања и доноси закључке у вези
изложене теме.

Једанпут у току школске године

Рад у великој групи
(више од 30 особа)

Рад у великој групи је једна од метода здравствено васпитног рада у
стоматологији по изабраној теми за више од 30 слушалаца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује време
рада групе, припрема тему и средства за учила (филм, слајдови,
презентација) Тема се излаже уз примену училних средстава, вођења
разговора, давање одговора на постављена питања и доношење
закључака у вези изложене теме.

Једанпут у току школске године

Животна демонстрација
(шест–девет особа)

Ова метода се користи у раду са малом групом, а подразумева се учење
кроз искуство. Учесници групе стичу теоријско знање о значају доброг
оралног здравља и овладавају практичним вештинама (чланови групе
овладавају техникама правилног одржавања оралне хигијене).

Једанпут у току школске године

Рад у великој групи
(више од 30 особа)

Рад у великој групи је једна од метода здравствено васпитног рада у
стоматологији по изабраној теми за више од 30 слушалаца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује време
рада групе, припрема тему и средства за учила (филм, слајдови,
презентација) Тема се излаже уз примену училних средстава, вођења
разговора, давање одговора на постављена питања и доношење
закључака у вези изложене теме.

Једанпут у току школске године

18. фебруар 2022.
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IV.3. ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ПОПУЛАЦИОНЕ
ГРУПЕ

ВРСТА

Студенти до навршене 26
године живота

САДРЖАЈ

ОБИМ

Рад у малој групи
(шест–девет особа)

Рад у малој групи је једна од метода здравствено васпитног рада у
стоматологији за изабрану групу од шест до девет слушалаца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује време рада
групе, припрема демонстрациона средства, моделе итд. Излаже тему уз
припрему демонстрационих средстава, води разговор са слушаоцима,
даје одговоре на постављена питања и доноси закључке у вези
изложене теме.

Једанпут у току школске године

Рад у великој групи
(више од 30 особа)

Рад у великој групи је једна од метода здравствено васпитног рада у
стоматологији по изабраној теми за више од 30 слушалаца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује време
рада групе, припрема тему и средства за учила (филм, слајдови,
презентација) Тема се излаже уз примену училних средстава, вођења
разговора, давање одговора на постављена питања и доношење
закључака у вези изложене теме.

Једанпут у току школске године

ТАБЕЛА V

САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА ОБУХВАТА ПРЕГЛЕДЕ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
Р. БР.

ВРСТА УСЛУГЕ

ОБИМ И САДРЖАЈ УСЛУГЕ

ОСИГУРАНА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ
УСЛУГУ

1.

Дијагностика ризика за настанак каријеса

Једанпут

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

2.

Дијагностика ризика за настанак пародонтопатија

Једанпут

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања , а
најкасније до навршених 26 година живота

3.

Витална ампутација пулпе млечних зуба

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

4.

Витална екстирпација пулпе млечних зуба

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања , а
најкасније до навршених 26 година живота

5.

Мортална ампутација пулпе млечних зуба

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

6.

Лечење инфициране пулпе са незавршеним растом
корена

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

7.

Лечење неинфициране пулпе са незавршеним
растом корена

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

8.

Интерсеансно медикаментозно канално пуњење код
зуба са незавршеним растом корена (по каналу)

До десет пута по каналу по
зуба

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

9.

Превентивни испун

Једанпут у току 24 месеца
по зубу

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

10.

Амалгамски испун на једној површини

Једанпут по зубу

Деца до навршених 15 година живота

11.

Амалгамски испун на две површине

Једанпут по зубу

Деца до навршених 15 година живота,

12.

Амалгамски испун на три површине

Једанпут по зубу

Деца до навршених 15 година живота,

13.

Глас јономерни испун

Једанпут по зубу

Деца до навршених 15 година живота

14.

Композитни испун на предњим зубима

Једанпут по зубу

Деца до навршених 15 година живота

15.

Композитни испун на бочним зубима

Једанпут по зубу

Деца до навршених 15 година живота

16.

Хируршко вађење импактираних очњака

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

17.

Хируршка терапија зуба у ницању (циркумцизија)

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

18.

Хируршка терапија зуба у ницању (извлачење)

Једанпут по зубу – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

19.

Пластика плика и френулума

Једанпут по плики и
френулуму – трајно

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

20.

Анализа екстраоралне телерендгенорадиографије
главе

Једанпут по ортодонском
апарату

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

21.

Анализа ортопантомографа

Једанпут по ортодонском
апарату

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

22.

Израда и анализа студијског модела

Једанпут по ортодонском
апарату

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота
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Активни покретни ортодонтски апарат

Једанпут, у складу са
Правилником о медицинскотехничким помагалима која
се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог
осигурања

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

24.

Функционални ортодонтски апарат

Једанпут, у складу са
Правилником о медицинскотехничким помагалима која
се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог
осигурања

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

25.

Терапијска реадаптација покретног ортодонтског
апарата

Једанаест по ортодонском
апарату

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

26.

Репаратура ортодонтскиог апарата са отиском

По потреби – после истека
гарантног рока од шест
месеци

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

Делерова маска

Једанпут – трајно, у складу са
Правилником о медицинскотехничким помагалима која
се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог
осигурања

Деца до навршених 12 година живота

28.

Вестибуларна плоча

Једанпут, у складу са
Правилником о медицинскотехничким помагалима која
се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог
осигурања

Деца до навршених 12 година живота

29.

Збрињавање деце са посебним потребама

По потреби

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

30.

Збрињавање деце са отежаном сарадњом за
стоматолошку интервенцију

По потреби

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота

Једанпут по каналу зуба –
трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по каналу зуба –
трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по каналу зуба –
трајно

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по зубу у току 24
месеца

–Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по зубу у току 24
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по зубу у току 50
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

23.

27.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Терапија интра и екстраоралних перфорација корена

Ретретман канала корена (по каналу)

Ендодонтска терапија зуба са компликованим
каналним системима -по каналу

Композитни испун на бочним зубима

Надоградња од естетског материјала (код повреда)

Композитни инлеј

Ресекција једнокорених зуба

Ресекција горњих двокорених зуба

18. фебруар 2022.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Ресекција трокорених зуба

Хемисекција и дисекција зуба

Хируршко вађење импактираних умњака

Стоматолошки преглед

Стоматолошки преглед – контролни

Специјалистички преглед

Специјалистички преглед – контролни

Консултативни преглед у другој установи
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Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја

Једанпут, ако преглед није
извршен у оквиру
превентивних мера

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности;
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по обољењу

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности;
– Осигураници из члана 16. Закона

До два пута по обољењу

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по обољењу

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

46

47.

48.

49.

50.

51.

52.
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Специјалистички преглед наставника

Специјалистички преглед наставника – контролни

Специјалистички преглед пацијената са хроничним
болним синдромом у орофацијалном пределу и план
терапије

Конзилијарни преглед са писаним мишљењем

Локална апликација лека (toxavit)

Терапија дубоког каријеса (без испуна)

18. фебруар 2022.

Једанпут по обољењу

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

До два пута по обољењу

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

18. фебруар 2022.
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Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

До три пута по каналу зуба

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

До два пута по каналу зуба

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

До три пута по каналу зуба

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по каналу зуба –
трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу у току 24
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона
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Амалгамски испун на две површине

Амалгамски испун на три површине

Надоградња фрактурираног зуба

Глас јономерни испун

Композитни испун на предњим зубима

Селективно брушење зуба (по зубу)

18. фебруар 2022.

Једанпут по зубу у току 24
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу у току 24
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу у току 24
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу у току 24
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу у току 24
месеца

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу – по потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

18. фебруар 2022.
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Једанпут по вилици

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу – по потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубу – трајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Једанпут по зубутрајно

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона
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Лечење алвеолита

Екстраорална инцизија абсцеса

Интраорална инцизија абсцеса

Дренажа пародонталног абсцеса

Заустављање крварења

Заустављање крварења хируршким путем

18. фебруар 2022.

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

18. фебруар 2022.
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По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

52

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Број 24

Уклањање круста, покрова була или некротичних
наслага

Киретажа оралне слузокоже

Каутеризација ткива

Елиминација иритација оралне слузокоже

Уклањање мукозних циста

Уклањање мањих виличних циста

18. фебруар 2022.

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

18. фебруар 2022.
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Уклањање већих виличних циста

Ревизија синуса – Caldwell – Luc

Уклањање сплинта/шине

Биопсија

Ексцизија бенигних/малигних кожних тумора са
директном сутуром М.Ф. Регија

Ексцизија бенигних/малигних тумора коже са
реконструкцијом дефекта М.Ф. Регија
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По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона
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18. фебруар 2022.

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Уклањање бенигних коштаних тумора лица и вилице По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Малигни тумори усне – „V” ексцизија

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Уклањање тумора слузокоже усне дупље

Малигни тумори усне „W” ексцизија

Уклањање конаца

Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. регије

18. фебруар 2022.
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По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Одстрањење калкулуса из изводног канала пљувачне
По потреби
жлезде

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Обука пацијента за извођење функционалних вежби
за рехабилитацију темпоро мандибуларног зглоба

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. регије–
локалног

Некректомија по сеанси

Убризгавање лекова у пљувачну жлезду кроз
изводни канал

Давање ињекције у терапијске/дијагностичке сврхе
код особа са неуралгијама
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Периферне блокаде алкохолом у лечењу идиопатске
тригеминалне неуралгије

Централне блокаде у лечењу идиопатске
тригеминалне неуралгије

Површинска локална анестезија

Инфилтрациона анестезија

Анестезија у оралној хирургији

Анестезија у максилофацијалној хирургији

18. фебруар 2022.

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

18. фебруар 2022.
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По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона
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По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

18. фебруар 2022.
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По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона
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131.

132.

133.

134.

135.

136.
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ЦТ преглед средњег масива лица без контраста

ЦТ преглед средњег масива лица са контрастом

ЦТ преглед доње вилице без контраста

ЦТ преглед доње вилице са контрастом

ЦТ преглед врата без контраста

ЦТ преглед врата са контрастом

18. фебруар 2022.

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

18. фебруар 2022.

137.

138.

139.

140.

ЦТ преглед пљувачних жлезда без контраста

ЦТ преглед пљувачних жлезда са контрастом

Реконструкција ЦТ слике

ЦТ преглед орбита без контраста
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61

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

141.

ЦТ преглед орбита са контрастом

По потреби

– Деца до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног
средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а
најкасније до навршених 26 година живота:
– Старија лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и
лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
– Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
– Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива;
– Осигирана лица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
малигних болести у максилофацијалном пределу;
– Осигурана лица код којих је због обољења или повреде дошло до губитка
појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да
самостално обављају свакодневне активности
– Осигураници из члана 16. Закона

142.

Фиксни ортодонтски апарат у оквиру
преоперативног и постоперативног третмана код
осигураних лица узраста од 12–26 година живота са
урођеним и тежим стеченим деформитетима лица
и вилица

Једанпут – трајно, у складу са
Правилником о медицинскотехничким помагалима која
се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог
осигурања

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим деформитетом лица и
вилице
(члан 63. став 1. тачка 8) Закона)

143.

Фиксни ортодонтски апарат у оквиру
преоперативног и постоперативног третмана код
осигураних лица узраста од 12–26 година живота са
оперисаним расцепима усне, алвеоларног гребена
и непца

Једанпут – трајно, у складу са
Правилником о медицинскотехничким помагалима која
се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог
осигурања

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим деформитетом лица и
вилице
(члан 63. став 1. тачка 8) Закона)

144.

Стимулатор
код осигураних лица узраста од 0–12 месеци

У складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим деформитетом лица и
вилице
(члан 63. став 1. тачка 8) Закона)

Обтуратор протеза за урођене аномалије

Једанпут у 48 месеци, у
складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим деформитетом лица и
вилице
(члан 63. став 1. тачка 8) Закона)

145.
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Парцијална акрилатна протеза, код осигураних лица
код којих постији:
– урођени парцијални недостатак зуба,
– парцијални недостатак зуба (Hypodontia
postraumatica et.St.post cystectomiam K09.0) код деце
до 18 године живота

За узраст до 18 година
живота једанпут у 12 месеци,
за узраст преко 18 година
живота, једанпут у 60 месеци,
у складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим деформитетом лица и
вилице
(члан 63. став 1. тачка 8) Закона)

Тотална протеза код осигураних лица код којих
постоји урођени недостатак свих зуба

За узраст до 18 година
живота једанпут у 12 месеци,
за узраст преко 18 година
живота, једанпут у 60 месеци,
у складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим деформитетом лица и
вилице
(члан 63. став 1. тачка 8) Закона)

Привремена обтуратор протеза

Једанпут у шест месеци,
у складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица у оквиру посттуморске
рехабилитације и реконструкције лица и вилице
(члан 63. став 1. тачка 9) Закона)

149.

Дефинитивна обтуратор протеза

Једанпут у 48 месеци, у
складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица у оквиру посттуморске
рехабилитације и реконструкције лица и вилице
(члан 63. став 1. тачка 9) Закона)

150.

Израда и анализа студијског модела/мулажа код
деформитета лица и вилица

Једанпут по надокнади

Осигурана лица у оквиру посттуморске
рехабилитације и реконструкције лица и вилице
(члан 63. став 1. тачка 9) Закона)

151.

Кефалометријска анализа код деформитета лица и
вилица

Једанпут по надокнади

Осигурана лица у оквиру посттуморске
рехабилитације и реконструкције лица и вилице
(члан 63. став 1. тачка 9) Закона)

152.

Фотокефалометриска анализа код деформитета лица
Једанпут по надокнади
и вилица

Осигурана лица у оквиру посттуморске
рехабилитације и реконструкције лица и вилице
(члан 63. став 1. тачка 9) Закона)

153.

Реадаптација и реоклудација оптуратора

По потреби

Осигурана лица у оквиру посттуморске
рехабилитације и реконструкције лица и вилице
(члан 63. став 1. тачка 9) Закона)

Парцијална акрилатна протеза

Једанпут у 60 месеци, у
складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези израде акриларне
тоталне и субтоталне протезе
(члан 63. став 1. тачка 7) Закона)

155.

Тотална протеза

Једанпут у 60 месеци, у
складу са Правилником
о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују
из средстава обавезног
здравственог осигурања

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези израде акриларне
тоталне и субтоталне протезе
(члан 63. став 1. тачка 7) Закона)

156.

Репаратура протезе -прелом плоче

По потреби – после истека
гарантног рока од 30 месеци

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези израде акриларне
тоталне и субтоталне протезе
(члан 63. став 1. тачка 7) Закона)

157.

Додатак зуба у протези

По потреби – после истека
гарантног рока од 30 месеци

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези израде акриларне
тоталне и субтоталне протезе
(члан 63. став 1. тачка 7) Закона)

Додатак кукице у протези

По потреби – после истека
гарантног рока од 30 месеци

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези израде акриларне
тоталне и субтоталне протезе
(члан 63. став 1. тачка 7) Закона)

159.

Подлагање протезе директно -хладновезујући
акрилат

По потреби – после истека
гарантног рока од 30 месеци

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези израде акриларне
тоталне и субтоталне протезе
(члан 63. став 1. тачка 7) Закона)

160.

Подлагање протезе индиректно

По потреби – после истека
гарантног рока од 30 месеци

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези израде акриларне
тоталне и субтоталне протезе
(члан 63. став 1. тачка 7) Закона)

161.

Стоматолошки преглед

Једанпут по повреди

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

162.

Стоматолошки преглед – контролни

До три пута по повреди

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

163.

Специјалистички преглед

Једанпут по повреди

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

164.

Специјалистички преглед – контролни

До три пута по повреди

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)
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165.

Прва помоћ код повреда

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

166.

Примарна обрада ране-интраорално

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

167.

Заустављање крварења

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

168.

Заустављање крварења хируршким путем

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

169.

Реплантација сталних зуба

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

170.

Репозиција луксиране доње вилице

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

171.

Витална ампутација/екстирпација код фрактура зуба
По потреби
са отвореном пулпом

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

172.

Прва помоћ код мултиплих повреда зуба у деце

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

173.

Збрињавање мултиплих повреда зуба у деце

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

174.

Збрињавање повреда зуба са тежим поремећајима
структуре

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

175.

Фиксација трауматски луксираних зуба сплинтом/
шином

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

176.

Фиксација трауматски луксираних зуба
композитним сплинтом/шином

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

177.

Примарна обрада ране без сутуре максилофацијалне
По потреби
регије

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

178.

Примарна обрада ране са сутуром максилофацијалне
По потреби
регије

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

179.

Уклањање страног тела из меких и коштаних ткива
лица и вилице

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

180.

Збрињавање прелома вилице методом жичане
имобилизације

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

181.

Збрињавање прелома вилице стандардном шином

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

182.

Збрињавање прелома вилице акрилатном удлагом
– сплинтом

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

183.

Рендгенографија зуба интраорална

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

184.

Ортопантомограм

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

185.

Телерендген

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)
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186.

Снимак фацилајног масива

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

187.

Снимак параназалних шупљина

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

188.

Снимак орбита

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

189.

Снимак јагодичних лукова

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

190.

Интраорални методи радиографисања

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

191.

Снимак доње вилице у три правца

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

192.

Снимак темпоро мандибуларних зглобова

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

193.

Краниограм (ПА и профил лобање)

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

194.

ЦТ преглед средњег масива лица без контраста

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

195.

ЦТ преглед средњег масива лица са контрастом

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

196.

ЦТ преглед доње вилице без контраста

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

197.

ЦТ преглед доње вилице са контрастом

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

198.

Реконструкција ЦТ слике

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

199.

ЦТ преглед орбита без контраста

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

200.

ЦТ преглед орбита са контрастом

По потреби

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и хирушким прегледима и
лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију
остеосинтетским материјалом
(члан 63. став 1. тачка 6) Закона)

201.

Прва помоћ код денталгија

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

202.

Екстраорална инцизија абсцеса

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

203.

Интраорална инцизија абсцеса

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

204.

Дренажа пародонталног абсцеса

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

205.

Заустављање крварења

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

206.

Заустављање крварења хируршким путем

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

207.

Примарна пластика ОАК

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

208.

Примарна пластика са вађењем корена из синуса

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

209.

Лечење алвеолита

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите

210.

Антишок терапија

По потреби

Пунолетна осигурана лица у случају хитне стоматолошке здравствене
заштите
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На основу члана 8. став 3. и члана 86. став 1. тач. 1)–6) и 12)–
13) и став 2. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”,
бр. 20/09, 145/14 и 47/18),
Министар државне управе и локалне самоуправе доноси

УПУТСТВО
о изменама и допунама Упутства о вођењу матичних
књига и обрасцима матичних књига
1. У Упутству о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС”, број 93/18), у Глави II, у Одељку Уписивање података у матичне књиге, тачка 14. став 1. мења се
и гласи: „У матичне књиге датуми рођења, закључења брака или
смрти уписују се тако што се дан, месец и година уписују арапским
бројевима, и то дан од 01–31, месец од 01–12, а у изводе из матичних књига дан се поред уписа арапским бројевима уписује у загради и словима, месец само словима, а година арапским бројем.”
2. У Одељку Матична књига рођених, у тачки 24. после става
17. додаје се нови став 18, који гласи: „Поништење уписа податка
о националној припадности уписује се у матичну књигу рођених
на основу решења надлежног органа, а у рубрику „Накнадни уписи и забелешке” уписује се забелешка: „Упис податка о ...националној припадности поништен на основу решења (назив и седиште органа, број и датум решења), које је постало правноснажно...
(датум правноснажности одлуке)”.
Досадашњи ст. 18. и 19. постају ст. 19. и 20.”
3. У тачки 26. став 1. мења се и гласи: „Јединствени матични
број грађана (у даљем тексту: матични број) уписује се у одговарајућу рубрику матичне књиге рођених на основу електронски одређеног матичног броја, који доставља орган унутрашњих послова
који га је одредио. Изузетно, податак о одређеном матичном броју
уписује се у матичну књигу рођених у рубрику „Накнадни уписи и забелешке” тако што се уписује забелешка: „Дана … одређен
матични број … (уписује се матични број), као и у одговарајућу
рубрику матичне књиге рођених.”
4. У тачки 30. став 2. мења се и гласи: „Ако дете није рођено
у здравственој установи дан, месец, година, час и место рођења
утврђују се у складу са законом који уређује општи управни поступак. Поред изјаве на записник, коју матичар узима од пријавиоца и
лица која су била присутна рођењу детета, матичар од пријавиоца
прибавља медицински документ (лекарски извештај или отпусну
листу) надлежне здравствене установе о извршеном здравственом
збрињавању породиље и новорођенчета, непосредно по порођају.
Ако матичар није у могућности да несумњиво утврди ове чињенице, обратиће се за помоћ надлежном органу унутрашњих послова
на чијем подручју је дете рођено или нађено захтевом за утврђивање чињеница у вези са рођењем детета од стране жене која се
идентификује као мајка детета.”
5. У тачки 44. став 3. мења се и гласи: „Ако је брак престао
смрћу супружника, у рубрику „Накнадни уписи и забелешке” уписује се забелешка: „Брак престао ... (дан, месец, година и место
смрти) смрћу супружника… (име и презиме супружника) а чињеница смрти уписана је у матичну књигу умрлих која се води
за општину – град …, матично подручје …, текући број … за …
годину”, а ако је чињеница смрти супружника уписана у матичну
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књигу умрлих дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, уписује се забелешка: „Брак престао ... (дан, месец,
година и место смрти) смрћу супружника … (име и презиме супружника) а чињеница смрти уписана је у матичну књигу умрлих
која се води у … (назив и седиште дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије), текући број … за … годину”.”
У тачки 44. став 4. после речи: „месец” брише се „и”, и додаје се запета, а после речи „смрти” додају се речи: „и место”.
6. После тачке 47. додаје се тачка 47a, која гласи: „Ако након
основног уписа у матичну књигу рођених, дође до промене личних података, матичар који води матичну књигу рођених о истом
обавештава надлежног матичара који води евиденцију о држављанима, без одлагања, а најкасније следећег радног дана.”
7. У Одељку Матична књига умрлих, у тачки 71. после става
2. додаје се нови став 3, који гласи: „Након уписа чињенице смрти
у матичну књигу умрлих, матичар о томе обавештава надлежног
матичара који води евиденцију о држављанима, без одлагања, а
најкасније следећег радног дана.”
8. У Глави VI, у тачки 94. став 2. запета и речи: „а изузетно
на основу података садржаних у матичним књигама у папирном
облику” бришу се.
9. У тачки 98. после става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Када се у извод из матичне књиге после имена и презимена уписује и презиме пре закључења брака, овај податак се уписује у
продужетку, у загради истим обликом и величином слова.”
10. Тачка 99. мења се и гласи: „Акo се након закључења уписа у матичнoj књизи промени назив насељеног места, општине,
града или државе где је настала чињеница рођења, закључења брака или смрти, уписује се нови назив тако што се у рубрику „Накнадни уписи и забелешке” уписује забелешка: „Промењен назив
насељеног места/општине/града/државе рођења/закључења брака/
смрти са...на.... ”
11. У Глави VIII, Одељку Обрасци извода из матичних књига,
тачка 132. став 1. мења се и гласи: „Изводи из матичних књига
израђују се и издају у штампаном облику на посебним обрасцима,
вертикалног формата А4 или у електронском облику као електронски документ, који садржи све податке који се уписују у изводе из
матичних књига, у складу са прописима.”
У тачки 132. после става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе:
„Изводи из матичних књига у електронском облику као електронски документ, осим података из става 1. овe тачке, садрже и машински читљиву графичку ознаку – матични код, односно дводимензионални бар-код, ради омогућавања приступа изводима из
матичних књига у електронском облику путем интернета.
Електронски документ из става 1. ове тачке доставља се
преко јединственог електронског сандучића, у складу са прописима којима се уређују електронска управа, електронски документ,
електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.”
12. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се
примењује у року од 30 дана од дана ступања на снагу.
Број 011-00-273/2021-26
У Београду, 9. фебруара 2022. године
Министар,
Марија Обрадовић, с.р.
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По сравњивању са изворним текстом, утврђено је да је у Упутству о начину одређивања бирачких места („Службени гласник РС”,
број 19/22), поткрала грешка у обрасцима БМ-1, БМ-2 и БМ-3, те се на основу члана 15. Закона о објављивању закона и других прописа
и аката („Службени гласник РС”, број 45/13) и члана 33. Пословника Републичке изборне комисије („Службени гласник РС”, број 19/22),
даје

И С П РА В К А
Упутства о начину одређивања бирачких места
У Обрасцу БМ-1, који је саставни део Упутства о начину одређивања бирачких места („Службени гласник РС”, број 19/22), у називу
обрасца уместо речи: „Р Е Ш Е Њ Е” треба да стоји реч: „О Д Л У К А”, као и у тачки II уместо речи: „Ово решење” треба да стоји: „Ову
одлуку”.
У Обрасцу БМ-2, који је саставни део Упутства о начину одређивања бирачких места („Службени гласник РС”, број 19/22), у називу
обрасца уместо речи: „Р Е Ш Е Њ Е” треба да стоји реч: „О Д Л У К А”, као и у тачки II уместо речи: „Ово решење” треба да стоји: „Ову
одлуку”.
У Обрасцу БМ-3, који је саставни део Упутства о начину одређивања бирачких места („Службени гласник РС”, број 19/22), у називу
обрасца уместо речи: „Р Е Ш Е Њ Е” треба да стоји реч: „О Д Л У К А”, као и у тачки II уместо речи: „Ово решење” треба да стоји: „Ову
одлуку”.
02 број 013-455/22
У Београду, 18. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Секретар,
Срђан Смиљанић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
859

и физичка лица и предузетнике који коришћењем непокретности,
природних вредности и добара и на други начин обављају делатност или врше послове на подручју Предела изузетних одлика (у
даљем тексту: Корисник), као и на посетиоце Предела изузетних
одлика.
Посетилац Предела изузетних одлика је лице које из научних, образовних, рекреативних, туристичких, спортских и културних потреба и разлога борави на подручју Предела изузетних
одлика краће од 15 дана, као и лице у транзиту кроз подручје Предела изузетних одлика (у даљем тексту: Посетилац).

П РА В И Л Н И К

Члан 3.
Управљање Пределом изузетних одлика Уредбом је поверено
Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд (у даљем тексту: Јавно предузеће „Србијашуме”).
Послове управљања непосредно вршe Шумско газдинство
„Борања”, Лозница, Шумска управа Ваљево, Шумско газдинство
„Крагујевац”, Крагујевац, Шумска управа Горњи Милановац и
Шумско газдинство „Ужице”, Ужице, Шумска управа Косјерић (у
даљем тексту: Управљач).

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 56. Закона о заштити
природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21) и чл. 8. и 10. Уредбе о проглашењу предела изузетних одлика „Маљен” („Службени гласник
РС”, број 83/21),
Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, на седници одржаној 31. децембра 2021. године, доноси

о унутрашњем реду и чуварској служби Предела
изузетних одлика „Маљен”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Маљен” (у даљем тексту: Правилник)
регулишу се унутрашњи ред, организација, начин рада и опрема
чуварске службе и основна правила организације противпожарне заштите Предела изузетних одлика „Маљен” (у даљем тексту:
Предео изузетних одлика), односно ближе дефинишу правила из
члана 56. став 4. Закона о заштити природe (у даљем тексту: Закон) по којима се на подручју Предела изузетних одлика спроводи режим заштите утврђен чланом 35. Закона и чл. 3, 4, 5, 6. и 7.
Уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Маљен” (у даљем тексту: Уредба).
Члан 2.
Одредбе овог правилника односе се на кориснике заштићеног подручја у смислу члана 4. тачка 37) Закона, као и на лица која
имају пребивалиште или боравиште на подручју Предела изузетних одлика, власнике земљишта и других непокретности, правна

Члан 4.
Корисници и Посетиоци дужни су да се придржавају одредаба овог правилника, упутстава са информативних табли и других
ознака, као и упутстава или налога чувара Предела изузетних одлика и других овлашћених лица Управљача.
У планирању и предузимању радова и активности на подручју Предела изузетних одлика, Корисници и Посетиоци дужни су
да поштују Закон, Уредбу и План управљања Пределом изузетних
одлика.
Члан 5.
Унутрашњи ред Предела изузетних одлика Управљач обезбеђује организовањем чуварске службе, сарадњом са локалним
становништвом, јавним предузећима и другим привредним субјектима, установама и удружењима грађана, као и сарадњом са
органима државне управе и локалне самоуправе.

18. фебруар 2022.
Члан 6.
Предео изузетних одлика се налази на територији града Ваљева и општина Горњи Милановац, Мионица и Пожега, на укупној површини од 10.104,83 ha, од чега је 3.098,33 ha у државном
власништву, 5.335,58 ha у приватном власништву и 1.670,92 ha у
јавном власништву.
На подручју Предела изузетних одлика, утврђују се режими
заштите I, II и III степена.
Површину из става 1. овог члана Управљач ће означити на
видљив и јасан начин.
Члан 7.
За коришћење Предела изузетних одлика и услуга Управљача, Корисник и Посетилац плаћају накнаду Управљачу, сходно
члану 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС”, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – усклађени дин.
износи, 156/20 – усклађени дин. износи и 15/21 – допуна усклађених дин. износа).
Висину, начин обрачуна и наплате накнаде Управљач прописује посебним актом.
Члан 8.
Овим правилником ближе се утврђују забране и ограничења
на подручју Предела изузетних одлика у складу са актом о проглашењу Предела изузетних одлика, Законом и подзаконским актима
о режимима заштите.
Ограничења радова и активности дефинишу се просторно,
временски и по обиму, у складу са одрживим коришћењем природних вредности.
Радови који нису забрањени, као и радови за које се основано
претпоставља да могу имати неповољне последице на заштићено
подручје, подлежу процедури процене утицаја на животну средину и прибављања сагласности, у складу са Законом.
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3) „Велика Плећ – Вражји Вир”, на територији општине Пожега, КО Тометино Поље, површине 30,81 ha.
4) „Водопад Скакало”, на територији општине Мионица, КО
Осеченица, површине 6,99 ha.
2. Површине у режиму заштите II степена, укупне површине
1.453,46 ha, односно 14,38% површине Предела изузетних одлика
„Маљен” и то локалитети:
1) „Бела стена”, на територији града Ваљева, КО Дивчибаре, КО Бачевци и КО Пријездић, и општине Мионица, КО Крчмар,
површине 623,19 ha.
2) „Бела Каменица”, на територији општине Пожега, КО Тометино Поље, површине 75,41 ha.
3) „Забалац”, на територији општине Мионица, КО Брежђе и
КО Осеченица, површине 10,70 ha.
4) „Манастирица”, на територији општине Мионица, КО
Осеченица, површине 298,75 ha.
5) „Тиња”, на територији општине Горњи Милановац, КО
Богданица и КО Планиница, површине 185,82 ha.
6) „Козлица”, на територији општине Пожега, КО Тометино
Поље, површине 144,50 ha.
7) „Црна Каменица”, на територији општине Пожега, КО Тометино Поље и КО Љутице, површине 115,73 ha.
3. Површине, места и објекти за реинтродукцију биљних и
животињских врста и прихрану птица.
4. Простор око стабала дрвећа на којима се налазе гнезда значајних врста птица полупречника 50 метара, где се забрањује приступ у репродукционом периоду.
5. Спелеолошки објекти.
Површине, места и објекте из става 1. овог члана Управљач
ће означити на видљив и јасан начин.

Члан 9.
Улазак, односно приступ у Предео изузетних одлика је слободан и без ограничења.
Улазак у Предео изузетних одлика моторним возилом може
се забранити или ограничити, у складу са посебним прописом, ако
се ради о транспорту опасних материја.
Управљач може краткотрајно заустављати моторна возила на
уласку у Предео изузетних одлика уколико на јавном путу заснује
улазну станицу у складу са чланом 68. ст. 3, 4. и 5. Закона.
Начин заснивања и рада улазних станица Управљач ће прописати посебним актом, у складу са законом.

Члан 12.
Кретање, заустављање и паркирање моторних возила односно возила на моторни погон на путевима и приступ одређеним
местима и објектима на подручју Предела изузетних одлика могу
се, на основу договора са управљачима тих путних праваца и органом надлежним за безбедност саобраћаја на путевима, регулисати,
односно забранити или ограничити за све или одређене категорије
учесника у саобраћају.
О режиму саобраћаја из става 1. овог члана јавност и учесници у саобраћају обавештавају се на погодан начин, а деонице путева и места у Пределу изузетних одлика на којима није дозвољено
кретање, заустављање или паркирање моторних возила видно се
обележавају.
Забрањена је употреба возила на путевима супротно обавештењу и ознакама из става 2. овог члана.

Члан 10.
Боравак на подручју Предела изузетних одлика је слободан
и без ограничења осим на местима, у време и на начин утврђеним
овим правилником.
Забрањен је улазак, односно приступ без претходног одобрења Управљача или пратње чувара Предела изузетних одлика
на површине, односно места на којима је Уредбом утврђен режим
заштите I степена, као и на места и објекте за које је Планом управљања Пределом изузетних одлика одређен такав режим посете
због потребе очувања дивље флоре и очувања, прихране и праћења дивљих животиња.
Када се ради о хитној интервенцији у циљу заштите добара,
безбедности или здравља људи или наменском коришћењу постојећих шумских и других службених путева, одобрење или пратња
из става 2. овог члана не мора се прибавити, односно обезбедити,
али се предузете активности морају, у што краћем року, пријавити
Управљачу писаним путем.

Члан 13.
Камповање и логоровање ван грађевинских парцела и окућница сталних домаћинстава, породичних објеката за одмор и туристичко-угоститељских објеката дозвољено је једино на местима
посебно одређеним Планом управљања или Просторним планом и
уређеним за те намене.
Изузетно од одредбе става 1. oвог члана, камповање или логоровање може се, за потребе истраживачког рада и екотуризма,
организовати и на другом месту, уз пратњу чувара и уз претходно
добијено одобрење Управљача, у кратком трајању и за мањи број
лица.
Ложење ватре на отвореном огњишту, изван места одређених
за камповање и логоровање дозвољено је само на посебно уређеним и обележеним ложиштима, уз пријаву чуварској служби Предела изузетних одлика.
Забрањено је камповање, логоровање и ложење ватре супротно одредбама ст. 1, 2. и 3. овог члана.

Члан 11.
Површине, места и објекти из члана 10. овог правилника су:
1. Површине у режиму заштите I степена, укупне површине 108,66 ha, односно 1,08% површине Предела изузетних одлика
„Маљен” и то локалитети:
1) „Црна река”, на територији града Ваљева, КО Дивчибаре,
површине 67,20 ha.
2) „Чалачки поток”, на територији општине Пожега, КО Тометино Поље, површине 3,66 ha.

Члан 14.
Власници и корисници земљишта и других непокретности
које се налазе на подручју Предела изузетних одлика, дужни су да
дозволе приступ чувару Предела изузетних одлика и другим овлашћеним лицима која имају сагласност Управљача за обављање истраживачке и друге активности.
Забрањено је ометање и спречавање чувара Предела изузетних одлика или других овлашћених лица у вршењу радњи и активности из става 1. овог члана.

II. КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА
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III. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

флоре и фауне из чл. 17. и 18. овог правилника са информацијама
од значаја за њихово препознавање, заштиту и режим коришћења.

Члан 15.
Корисници и Посетиоци дужни су да примењују мере заштите природних, културних и других вредности и животне средине у
складу са Законом, Уредбом, овим правилником, меродавним законима и прописима донетим на основу тих закона.

Члан 20.
Забрањено је без претходног одобрења Управљача остављати
угинуле, заклане и убијене животиње и њихове делове, кланички
отпад и месне прерађевине на местима уређеним као хранилишта
некрофагих врста птица.

Члан 16.
Биљке и гљиве које живе у слободној природи на подручју
Предела изузетних одлика, а којима је Правилником о проглашењу
и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16
и 98/16, у даљем тексту: Правилник о дивљим врстама), утврђен
статус строго заштићених врста, није дозвољено сећи, кидати, ломити, чупати, сакупљати њихово семе и плодове, или их на други
начин оштећивати и уништавати.
Животиње које живе, повремено или сезонски бораве у слободној природи на подручју Предела изузетних одлика, а којима
је Правилником о дивљим врстама, утврђен статус строго заштићених врста, није дозвољено растеривати, узнемиравати, хватати,
убијати и рањавати, нехотично и намерно тровати, сакупљати јаја
и друге развојне облике, уништавати и оштећивати гнезда и остала места и објекте на којима се те животиње размножавају, одгајају младунце, склањају, бораве и хране.
Забрањено је поступање са строго заштићеним дивљим врстама биљака, животиња и гљива супротно одредбама ст. 1. и 2.
овог члана.

Члан 21.
На подручју Предела изузетних одлика забрањено је уношење алохтоних биљних и животињских врста.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, алохтоне врсте биљака могу се уносити на малим површинама и у ограниченој бројности приликом спровођења мера антиерозионе заштите, заштите
животне средине и пејзажног уређења, а алохтоне врсте фауне у
циљу унапређења стања водених екосистема, насеља риба и ловне
дивљачи, под условима и на начин утврђен чланом 82. Закона и уз
одобрење Управљача.
На подручју Предела изузетних одлика забрањено је уношење или насељавање врста биљака и животиња које је Министарство прогласило за инвазивне.
Забрањено је поступање са алохтоним и инвазивним врстама
биљака и животиња супротно одредбама овог члана.

Члан 17.
Дивље врсте биљака, гљива, лишајева и животиња које су
утврђене Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05
– исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 – др. закон, у даљем
тексту: Уредба о дивљој флори и фауни) могу се сакупљати на подручју Предела изузетних одлика на начин и под условима утврђеним Уредбом о дивљој флори и фауни, односно уз претходно
прибављену дозволу за сакупљање и коришћење у комерцијалне
сврхе (коју издаје надлежно министарство).
Лица која врше сакупљање дивље флоре и фауне из става 1.
овог члана на подручју Предела изузетних одлика дужна су да чувару Предела изузетних одлика пријаве дневне количине и врсте
сакупљене флоре и фауне.
Сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана није
дозвољено на површинама на којима је Уредбом утврђен режим
заштите I степена.
За сакупљање дивље флоре и фауне на површинама и местима која су утврђена чланом 11. тач. 3, 4. и 5. овог правилника,
у шумама и шумском земљишту у државној својини, као и на земљишту у јавној својини на коме је Уредбом утврђен режим заштите II и III степена потребно је прибавити претходно одобрење
Управљача.
Одобрење из става 4. овог члана може се привремено ускратити или ограничити због потребе очувања флоре и фауне.
Забрањено је сакупљање дивље флоре и фауне супротно
одредбама овог члана.
Члан 18.
Врсте дивље флоре и фауне чије је коришћење и заштита регулисано прописима из области шумарства, пољопривреде, ловства и риболова могу се на подручју Предела изузетних одлика користити на начин и под условима у складу са односним прописима.
За приступ и боравак на местима у Пределу изузетних одлика
која су утврђена чланом 11. овог правилника, ради коришћења дивље флоре и фауне у оквиру дозвољених активности шумарства,
пољопривреде, лова и риболова, потребно је прибавити претходно
одобрење Управљача.
Лов, односно приступ и боравак ловаца са оружјем и псима
на местима из става 2. овог члана није дозвољен.
Члан 19.
Управљач ће, на погодан начин, јавно приказати и учинити
доступним Корисницима и Посетиоцима спискове врста дивље

Члан 22.
Забрањено је, узимати из природе геолошка и палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали, пећински накит и друго)
који су проглашени заштићеним природним добрима или се налазе на објекту геонаслеђа и заштићеном налазишту.
Налазач геолошких и палеонтолошких докумената из става 1.
овог члана која би могла представљати заштићену природну вредност, дужан је да проналажење истих писаним путем пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска и
предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
У случају да налазач не изврши пријаву у року из става 2.
овог члана, Управљач може извршити пријаву и предузети мере из
става 2. овог члана уместо налазача.
У циљу научног истраживања, заштите и уређења спелеолошких објеката може се допустити узимање и изношење предмета
из става 1. овог члана, односно вршење мањих промена на деловима пећинских улаза и канала, уз претходно добијену сагласност
Управљача, у складу са чл. 97, 98, 99. и 100. Закона и под условима
и на начин који ће се утврдити актом Владе из члана 25. став 2.
Закона.
Члан 23.
У случају да се приликом извођења радова и активности у
Пределу изузетних одлика открије до тада неевидентиран локалитет или његов део, извођач радова дужан је да обустави радове на
том месту и о томе обавести Управљача, који даље прослеђује информацију Заводу за заштиту споменика културе.
Члан 24.
У случају да се радови планирају или изводе на површини
на којој се налази културно добро или добро које ужива претходну заштиту, неопходно је да се обезбеде услови Завода за заштиту
споменика културе.
Забрањено је оштећивати и уништавати предмете и објекте
који имају културно-историјску вредност, односно својство или
статус евидентираног или утврђеног културног добра.
Нису дозвољени разградња и други видови оштећења или
уништавања објеката који представљају истакнуте примере народног градитељства.
Није дозвољено раскопавање места на којима су констатовани или основано претпостављени археолошки налази, нити њихово заузеће изградњом објеката и другим радовима.
Управљач ће у сарадњи са надлежним институцијама за истраживање и заштиту културних добара, археолошког и етнографског блага сачинити попис предмета, објеката и места из ст. 2, 3. и
4. овог члана на подручју Предела изузетних одлика.
Управљач ће на видан и погодан начин обележити објекте и
места са културно историјским вредностима на подручју Предела
изузетних одлика.

18. фебруар 2022.
Члан 25.
Забрањено је обављати радове и друге активности којима се
могу изазвати неповољне промене животне средине, односно загадити тло, вода и ваздух, стварати прекомерна бука и индуковати
зрачење штетно по људе и живи свет, а сходно прописима који регулишу област животне средине.
У складу са чланом 57. Закона, за радове и активности, односно пројекте са могућим значајним утицајем на животну средину,
спроводи се поступак процене утицаја на животну средину или се
без израде студије процене утицаја поступа по акту о условима и
мерама заштите природе који издаје надлежни орган.
Носилац пројекта дужан је да планиране радове и активности из става 2. овог члана писмено пријави Управљачу.
IV. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА
Члан 26.
Пољопривредна делатност, односно обрада земљишта и гајење ратарских и воћарских култура, крмног и индустријског биља,
гајење стоке, живине и пчела и примарна прерада пољопривредних производа врши се у складу са прописима који регулишу
област пољопривреде, ветерине, заштите биља и фитосанитарне
заштите, Уредбом и овим правилником.
На подручју Предела изузетних одлика није дозвољено преоравати природне ливаде и пашњаке ради заснивања ораница или обрађивати земљиште на терену са стрмим нагибом на начин који може
изазвати спирање и одношење тла или смањење његове плодности.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена није дозвољено обављати пољопривредну делатност, односно
обрађивати земљиште, косити траву и напасати стоку.
На површинама на којима су утврђени режими заштите II и
III степена пољопривредна делатност је дозвољена уколико испуњава услове заштите природе и животне средине.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена изградња и рад објеката за гајење стоке и живине ограничава се
на постојећа пољопривредна домаћинства, а капацитети и други
услови изградње и функционисање тих објеката у оквиру постојећих домаћинстава утврђују се у оквиру стандарда који важе за
мини и средње фарме.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, капацитети и други услови изградње и рада објеката за гајење стоке и живине забрањени су у случају ако оштећују или угрожавају заштићено подручје и његову околину.
На подручју Предела изузетних одлика обавезно је привремено складиштење стајског и другог органског ђубрива у објектима који задовољавају стандарде и прописе санитарне заштите и
заштите животне средине.
На подручју Предела изузетних одлика у складу са Законом,
није дозвољено спаљивање органских остатака после жетве усева
док се евентуална употреба ватре за уништавање корова и отпадака може користити на малим површинама и у строго контролисаним условима, у складу са прописима који регулишу заштиту од
пожара и уз пријаву тих радова Управљачу.
Забрањено је обављати пољопривредне делатности супротно
одредбама овог члана.
Члан 27.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II и
III степена, дозвољена је употреба хемијских и других средстава у пољопривреди на начин, односно врстама и количинама тих
средстава и у време како је регулисано Законом о средствима за
заштиту биља (,,Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19) и Законом о здрављу биља (,,Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19) и
другим меродавним прописима из области пољопривреде, вода и
хемикалија.
Управљач ће, према указаној потреби, посебним актом, благовремено и на одговарајући начин, привремено забранити или
ограничити примену одређених хемијских средстава у Пределу
изузетних одлика или појединим његовим деловима.
Управљач ће одговарајућим мерама и активностима подстицати пољопривреднике на што мању употребу хемијских средстава на подручју Предела изузетних одлика и помагати прелазак на
органску пољопривредну производњу.
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Члан 28.
Гајење, заштита и коришћење шума врши се у складу са Законом о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15
и 95/18 – др. закон), прописима донетим на основу тог закона, чл.
18. и 35. Закона, Уредбом и овим правилником.
Газдовање шумама у државној својини спроводи се према
плановима развоја шумских области, основама газдовања, годишњим плановима газдовања шумама и извођачким пројектима.
Газдовање шумама сопственика за које се не доносе основе
газдовања врши се на основу програма газдовања шумама сопственика.
На подручју Предела изузетних одлика, Управљач је корисник шума у државној својини којима газдује у оквиру газдинских јединица (ГЈ): ГЈ ,,Маљен I” и ГЈ ,,Маљен II”, којом газдује
Шумска управа Ваљево, Шумско газдинство „Борања”, Лозница;
ГЈ ,,Маљен-Ридови” и ГЈ ,,Букови”, којом газдује Шумска управа
Косјерић, Шумско газдинство „Ужице” Ужице и ГЈ ,,Сувобор” којом газдује Шумска управа Горњи Милановац, Шумско газдинство
„Крагујевац”, Крагујевац.
Управљач обавештава Завод за заштиту природе (у даљем
тексту: Завод) о донетим годишњим плановима газдовања шумама
и пружа основне податке о обиму, динамици и просторној расподели планираних радова.
Члан 29.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена, шуме су изузете из газдовања.
На осталим површинама врши се одрживо газдовање шумама
и шумским земљиштем као добром од општег интереса, којим се
осигурава умерено повећање површина под шумским екосистемима и побољшање њиховог састава, здравственог стања и структуре, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих
биљних и животињских врста у шумским састојинама, обезбеђује
заштита шума и шумски ред и омогућава планска изградња и реконструкција шумарских објеката.
Чиста сеча шуме није дозвољена ако није планирана као редован вид обнављања шума, а дозвољена је ради изградње шумских комуникација и објеката, заштите и надзора природних вредности и за друге планске намене изградње и уређења простора у
складу са законом.
Сеча и други облици уклањања или оштећивања репрезентативних стабала дрвећа и примерака заштићених, ретких и у другом погледу значајних врста дрвећа и жбуња су забрањени.
Члан 30.
Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од штетног
дејства вода врше се на основу Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), прописа донетих на основу тог закона, Закона о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14 и
95/18 – др. закон), Уредбе и овог правилника.
Предео изузетних одлика обухвата делове водног подручја
Сава и Морава.
Јавно предузеће за управљање водама „Србијаводе” доноси
планове и годишње програме управљања водама, води регистре
заштићених области и катастре водних објеката на водном подручју из става 2. овог члана.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена није дозвољено коришћење вода.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањени су: исушивање и затрпавање водених и влажних
станишта; каптирање извора, осим за потребе водоснабдевања
оближњих сеоских домаћинстава (насеља); извођење хидрогеолошких радова у изворишним деловима токова; слободно испуштање отпадних и загађујућих вода у водоток и промена намене
водног земљишта.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена забрањени су: изградња хидротехничких објеката (брана-акумулација), као и изградња хидроелектрана на водотоцима или њиховим деловима на читавом заштићеном подручју; експлоатација
минералних сировина у зонама непосредне и уже заштите изворишта водоснабдевања.
За каптирање извора и одвођење воде и друге хидротехничке
радове на подручју Предела изузетних одлика, као и за радове на
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водном земљишту риболовних вода, осим водних аката потребно
је прибавити акт о условима заштите природе који издаје Завод.
Члан 31.
Експлоатација минералних сировина врши се у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 – др. закон и 40/21) и прописима донетим на основу тог закона, Уредбом и овим правилником.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањени су сви облици коришћења минералних сировина.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањују се: измена морфологије терена, односно извођење радова који би могли да униште или наруше геоморфолошке и
хидролошке карактеристике подручја; радње и активности које би
уништиле, измениле или нарушиле геоморфолошке и хидролошке
карактеристике водопада.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена забрањују се активности које могу довести до оштећења или
деградације објеката геонаслеђа.
Изузетно од става 4. овог члана, на површинама на којима је
утврђен режим заштите III степена дозвољено је вршити експлоатацију и/или геолошка истраживања минералних сировина која су
одобрена од стране надлежних органа, до дана ступања на снагу
Уредбе, под условом да су на удаљености већој од 2 km од режима
I и II степена; отварање нових мајдана техничког камена унутар
заштићеног подручја, само ако се материјал таквих или сличних
карактеристика не може наћи на подручју изван граница Предела
изузетних одлика или је исти привременог карактера, просторно и
временски строго ограничен, а користи се за побољшање услова
живота локалне заједнице (изградња и одржавање локалних саобраћајица, шумских путева и сл.).
Начин и период коришћења, као и дозвољене количине материјала из става 5. овог члана утврђују се у складу са законом, уз
претходно прибављање услова Завода, а почетак и трајање радова
извођач благовремено пријављује Управљачу.
Управљач може обрачунати и наплатити накнаду за обављање делатности експлоатације минералних сировина у складу са
посебним актом.
V. ЛОВ И РИБОЛОВ
Члан 32.
Активности лова на подручју Предела изузетних одлика обављају се у складу са Законом о дивљачи и ловству („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и 95/18 – др. закон), прописима донетим на
основу тог закона, Законом, Уредбом и овим правилником.
Газдовање ловиштима на подручју Предела изузетних одлика врши се на основу програма развоја ловног подручја, ловних
основа и годишњих програма газдовања ловиштима.
На подручју Предела изузетних одлика корисници ловишта
су ловачка удружења и то: Ловачко удружење „Војвода Мишић” из
Мионице, Ловачко удружење „Књаз Милош” из Пожеге и Ловачко
удружење „Браћа Недић” из Ваљева.
Корисници ловишта из става 3. овог члана, обавештавају Завод о донетим годишњим плановима газдовања ловиштима и пружају основне податке о планираним ловним активностима.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањене су све активности лова, а на утврђеним и обележеним стаништима и местима прихране птица и других животиња
забрањен је одстрел дивљачи.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III
степена лов је ограничен на санитарни и селективни лов дивљачи,
заштиту и унапређивање популација дивљачи у ловишту и мере на
унапређивању станишта дивљачи, у складу са планским актима из
области ловства.
Управљач може наплатити накнаду ловачком удружењу за
обављање активности лова на подручју Предела изузетних одлика
у складу са посебним актом који доноси.
Члан 33.
Заштита и коришћење фауне риба на подручју Предела изузетних одлика врши се у складу са Законом о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда, прописима донетим на основу тог закона, Уредбом и овим правилником.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањене су све активности везане за риболов.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III
степена забрањени су: сваки вид риболова, изузев риболова у научно-истраживачке сврхе; све радње и активности којима се угрожава фауна риба и ремети њихов мрест, раст, исхрана и кретање и
неконтролисано порибљавање водотока.
Члан 34.
На подручју Предела изузетних одлика није установљено рибарско подручје.
VI. СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ
Члан 35.
На подручју Предела изузетних одлика дозвољено је организовање спортских такмичења и активности у планинарству и оријентацији у простору, спелеологији, бициклизму, аутомобилизму и
другим областима уколико се тим активностима не оштећују или
угрожавају природне вредности и квалитет животне средине.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена, као и на утврђеним и обележеним стаништима и местима
прихране птица и других животиња, забрањене су све спортске
активности.
За такмичења из става 1. овог члана организатор прибавља
одобрење Управљача и плаћа накнаду у складу са посебним актом
који доноси Управљач.
Организатор је дужан да такмичење пријави Управљачу најмање 30 дана пре дана планираног за његов почетак.
За планиране спортске активности организатор прибавља
услове заштите природе.
Забрањено је организовање такмичења без претходног одобрења Управљача и противно условима заштите природе.
Члан 36.
На подручју Предела изузетних одлика правна и физичка
лица могу обављати делатност туризма и угоститељства, односно
организовати туристичка путовања и туристичку посету и пружати услуге смештаја, исхране и пића у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), прописима донетим на
основу тог закона, Законом, Уредбом и овим правилником.
Члан 37.
Посете из образовних и научно-истраживачких разлога и потреба, локалитетима и површинама на којима је утврђен режим
заштите I степена, могу се вршити у пратњи чувара или другог
овлашћеног лица Управљача.
Управљач може за заинтересоване туристичке групе организовати обилазак других делова подручја Предела изузетних одлика.
Намераване посете односно обилазак из ст. 1. и 2. овог члана
пријављују се Управљачу најмање 24 часа раније.
Управљач ће израдити и донети Програм презентације Предела изузетних одлика којим ће ближе уредити дозвољени начин
и места посећивања, истовремени број посетилаца на појединим
местима и друга питања од значаја за Предео изузетних одлика
и упознавање његових вредности, а посебно начин презентације
вредности у оквиру активности екотуризма.
Члан 38.
За обављање делатности туризма и угоститељства из члана
36. овог правилника и за услуге Управљача из члана 37. овог правилника плаћа се накнада у складу са посебним актом Управљача.
VII. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
Члан 39.
Изградња објеката и уређење простора на подручју Предела
изузетних одлика врши се у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС,
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон,
9/20 и 52/21), прописима донетим на основу тог закона, донетим
урбанистичким плановима, Законом, Уредбом и овим правилником.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањени су радови на изградњи објеката и уређењу простора.

18. фебруар 2022.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањена је изградња и радови који могу довести до сваке
промене природних вредности.
Изузетно од става 3. овог члана, радови и активности на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, ограничавају се на изградњу стамбених, економских објеката и објеката
пољопривредних газдинстава у рејону постојећих насеља.
Члан 40.
Планиране радове на изградњи објеката и уређењу простора
на подручју Предела изузетних одлика, носилац радова, односно
инвеститор, дужан је да писмено пријави Управљачу, у складу са
одредбама члана 57. став 5. Закона о заштити природе.
Пријава радова из става 1. овог члана садржи податке о инвеститору, врсти и обиму планираних радова, локацији и власништву на непокретностима.
Управљач је дужан да, најкасније у року од 15 дана од дана
подношења пријаве радова из става 1. овог члана, носиоца радова,
односно инвеститора, писаним обавештењем упозна са могућностима за обављање планираних радова, као и о даљој процедури.
Уколико нема довољно података за сачињавање писаног обавештења из става 3. овог члана, Управљач може од инвеститора
тражити допуну пријаве из става 1. овог члана.
Пре почетка извођења планираних радова, инвеститор је
дужан да Управљачу достави доказ о подношењу пријаве радова
из члана 148. Закона о планирању и изградњи, надлежном органу
који је издао грађевинску дозволу.
Уз доказ из става 5. овог члана, Инвеститор прилаже и акт о
условима заштите природе и грађевинску дозволу.
За мање монтажне објекте привременог карактера на земљишту у јавној својини, који су утврђени одредбама члана 146. Закона о планирању и изградњи (киосци, летње и зимске баште, тезге
и други покретни мобилијар, пловећа постројења, надстрешнице,
спомен обележја и друго), чије постављање и уклањање обезбеђује и уређује локална самоуправа, неопходно је прибавити претходну сагласност Управљача.
Забрањено је радове на изградњи објеката и уређењу простора изводити, односно обављати без пријаве из става 1. овог члана,
а монтажне објекте из става 7. овог члана постављати без сагласности Управљача.
VIII. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Члан 41.
Одржавање чистоће и управљање отпадом на подручју Предела изузетних одлика врши се у складу са Законом о управљању
отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18
– др. закон), прописима донетим на основу тог закона, другим законима и прописима који се односе на отпадне материје, Уредбом
и овим правилником.
Члан 42.
Свако је дужан да сакупља и одлаже отпатке које ствара, на
местима која су посебно уређена, односно опремљена и према потреби, обележена за те намене.
Управљач ће поставити одговарајућу опрему, односно канте,
корпе или кесе за привремено одлагање чврстих отпадака на местима која су предмет посете и организовати њихово пражњење и
одвожење изван подручја Предела изузетних одлика.
IX. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА,
ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ ФИЛМОВА
Члан 43.
Управљач у року утврђеном Уредбом и на начин прописан
Правилником о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС”, бр. 30/92, 24/94 и 17/96) обележава
Предео изузетних одлика таблама прописаног изгледа, а границе
Предела изузетних одлика обележава прописаним ознакама.
Управљач поставља табле, односно друге ознаке са информацијама о правилима унутрашњег реда.
Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима заштите и презентацију вредности Предела изузетних одлика.
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Забрањено је постављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима.
Забрањено је оштећивање или уништавање и уклањање табли и натписа на таблама и других ознака из овог члана, као и њихово заклањање, односно маскирање другим објектима.
Члан 44.
На подручју Предела изузетних одлика није дозвољено постављање информативних табли са називима правних и физичких
лица и рекламних и других паноа без одобрења Управљача.
Члан 45.
Фотографисање и снимање тонских и видео записа и филмова у комерцијалне сврхе на подручју Предела изузетних одлика је
дозвољено.
За радње из става 1. овог члана потребно је прибавити претходну сагласност Управљача.
Ради прибављања сагласности из става 2. овог члана, организатор снимања, односно заинтересовано лице подноси пријаву
планираних активности снимања Управљачу који је дужан да одговори на исту најкасније у року од седам дана од дана пријема
пријаве.
Пријава планираних активности из става 3. овог члана треба
да садржи: податке о врсти, кратак опис и циљ активности, просторни и временски оквир, број учесника, име и презиме руководиоца активности, податке о организацији која је носилац активности, врсте услуга које се очекују од Управљача и документацију
која прати пријаву.
За активности фотографисања и снимања заинтересовано
лице ће, према потреби и обавештењу Управљача, прибавити акт о
условима заштите природе које издаје Завод.
Управљач може привремено или трајно ускратити сагласност
из става 2. овог члана уколико је индикован значајан неповољан
утицај на природне вредности.
Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун се
обавља снимање фотографија, тонских и видео записа и филмова
који се публикују, односно приказују јавности, дужно је да један
примерак снимљеног материјала достави Управљачу.
X. ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД
Члан 46.
На подручју Предела изузетних одлика могу се обављати
активности научно-истраживачког рада и образовне активности,
праћење стања ендемореликтних врста и природних реткости.
Научно истраживање из става 1. овог члана дозвољено је
обављати на начин који не изазива значајне неповољне промене
или уништење природних вредности и којим се не загађује животна средина.
Члан 47.
За истраживања која могу имати утицај на вредности и обележја Предела изузетних одлика и за која је у смислу члана 57. ст.
3. и 4. Закона неопходно прибавити акт о условима заштите природе, носилац истраживања прибавља сагласност Управљача.
Да би прибавио сагласност из става 1. овог члана, носилац
истраживања пријављује Управљачу планиране истраживачке радове и активности.
Пријава истраживања садржи меродавне податке о врсти,
циљу, садржају, локацији, времену трајања, методама, средствима, опреми и алатима, руководиоцу и учесницима истраживања.
У пријави се могу навести и услуге, односно помоћ која се тражи
од Управљача.
Уз пријаву истраживања прилаже се акт о условима заштите
природе из става 1. овог члана.
Када се ради о истраживањима строго заштићених и заштићених врста и другим истраживањима за чије извођење је прописана обавеза прибављања дозволе надлежног органа, уз пријаву
планираних истраживања, прилаже се и дозвола надлежног министарства.
Управљач је дужан да одговори на пријаву из става 2. овог
члана најкасније у року од седам дана од дана пријема пријаве.
Сагласност из става 1. овог члана мора садржати упутство о
примени услова и мера заштите природе и правила унутрашњег
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реда, посебне услове, ако их има, у вези са местом, временом и
начином извођења радова, обезбеђења пратње чувара или другог
лица, као и могућност и услове пружања тражених услуга.
Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети
или изводити без прибављене сагласности Управљача.
Члан 48.
Управљач може у сагласности из члана 47. овог правилника, одредити друго време за извођење планираних истраживања
од оног које је наведено у пријави планираних истраживања ако
оцени да постоји ризик по природне вредности, безбедност или
здравље људи, о чему обавештава подносиоца пријаве пре издавања сагласности.
Ако оцени да постоји ризик по природне вредности, безбедност или здравље људи или непоштовање прописаних услова,
Управљач може писмено наложити прекид истраживачких радова
и активности.
Члан 49.
Образовне активности на подручју Предела изузетних одлика, као што су школа у природи, теренска настава и семинари и
стручне екскурзије потребно је претходно благовремено писмено
пријавити Управљачу.
Активности из става 1. овог члана не могу започети пре него
што Управљач потврди пријем пријаве планираних активности.
Пријава намераваних образовних активности мора садржати релевантне податке о врсти, циљу, садржају, времену трајања, организатору и броју учесника. У пријави се могу навести и услуге
односно помоћ која се очекује од Управљача.
Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана писмено
потврдити пријем пријаве образовних активности и обавестити
подносиоца пријаве о посебним условима заштите природе и животне средине приликом обављања активности, ако их има, као и о
могућностима и условима пружања тражених услуга или помоћи.
Члан 50.
У року од 15 дана од дана завршетка теренских истраживачких радова и образовних активности из чл. 46, 47. и 49. овог правилника, носилац истраживања, односно организатор образовних
активности дужан је да Управљачу достави кратак извештај о току
и главним резултатима спроведених истраживања и образовних
активности.
О завршетку елабората, односно публиковању резултата о извршеним истраживањима носилац истраживања дужан је да обавести Управљача у року од 15 дана од дана завршетка елабората,
односно публиковања резултата о извршеним истраживањима, као
и да тај елаборат или публиковани рад достави Управљачу.
Ономе ко благовремено не поднесе извештај из става 1, односно не достави обавештење и елаборат или рад из става 2. овог
члана, Управљач може ускратити сагласност за наредна истраживања, односно обавештење и услуге за обављање образовних активности.
XI. ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Члан 51.
Спровођење правила унутрашњег реда обезбеђује и непосредни надзор на подручју Предела изузетних одлика врши чуварска служба Шумског газдинства „Крагујевац”, Крагујевац,
Шумске управе Горњи Милановац; чуварска служба Шумског
газдинства „Борања”, Лозница, Шумске управе Ваљево и чуварска служба Шумског газдинства „Ужице”, Ужице, Шумске управе
Косјерић.
Чуварску службу чине, односно послове чуварске службе у
својству лица са законским овлашћењима и обавезама непосредно обављају чувари заштићеног подручја и руководилац чуварске
службе.
Чувар је за свој посао у чуварској служби непосредно одговоран руководиоцу чуварске службе, а руководилац чуварске службе
је за свој посао у чуварској служби непосредно одговоран директору дела предузећа.
Број чувара Предела изузетних одлика утврђује Јавно предузеће „Србијашуме” актом о систематизацији послова и радних
места, а опис конкретних послова које чувар обавља утврђује се
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актом о систематизацији послова и радних места и уговором о
раду или другим појединачним актом, у складу са законом.
Члан 52.
За време службе, чувар носи службену одећу на којој је знак
управљача, знак заштите природе и индентификациона плочица са
именом и презименом чувара и регистарским бројем из службене
легитимације чувара заштићеног подручја.
За време службе чувар може да носи службено оружје.
Врсту, услове и правила ношења и употребе, као и начин чувања оружја из става 2. овог члана утврђује Управљач у складу са
законом.
Члан 53.
Чувар поседују службену легитимацију којом доказује идентитет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом.
Чувар је дужан да у вршењу одговарајућих службених радњи
претходно покаже службену легитимацију.
Службену легитимацију чувару издаје Управљач на обрасцу
који прописује министар.
О издатим легитимацијама Управљач води евиденцију.
Чувар који је престао да врши чуварску службу, дужан је да
службену легитимацију у року од три дана од дана престанка службе врати Управљачу, коју ће Управљач одмах поништити и ту чињеницу унети у евиденцију из става 4. овог члана.
У случају губитка или нестанка службене легитимације чувар је дужан да о овоме одмах обавести Управљача.
Изгубљена или нестала легитимација брише се из евиденције
о издатим легитимацијама, а чувару се издаје нова легитимација.
Члан 54.
Рад чуварске службе организује се на терену тако што чувар
врши непосредни надзор и контролише спровођење правила унутрашњег реда на једном чуварском рејону.
Чуварски рејон у смислу овог правилника, чини газдинска јединица или део газдинске јединице и простор изван државне шуме
у окружењу или непосредној близини који представља компактну
целину у погледу конфигурације терена и могућности надгледања.
Чувар је одговоран за унутрашњи ред на рејону за који је задужен.
Члан 55.
У вршењу чуварске службе, дужност чувара је да на подручју
Предела изузетних одлика:
1) прати, односно надгледа кретање и активности Посетилаца и других Корисника, посебно:
– градњу, реконструкцију и доградњу објеката, транспорт грађевинског материјала и друге радове који су у складу са Законом,
– коришћење минералних сировина, односно камена, шљунка, песка, земље и слично,
– коришћење шума, односно сечу, крчење, кресање и паљење
дрвећа, извлачење, одлагање и транспорт дрвних сортимената, сакупљање семена и друго,
– коришћење флоре и фауне, односно сакупљање и брање биљака, гљива и животиња и њихових развојних облика и шумских
плодова и друго,
– лов, гајење и коришћење дивљачи,
– употребу моторних возила,
– постављање монтажних и привремених објеката,
– улазак у зоне, места и објекте у којима је посета ограничена
или забрањена,
– камповање, логоровање,
– ложење ватре на отвореном и примену правила и мера заштите од пожара,
– организацију и одвијање спортских такмичења и других
манифестација,
– одлагање отпада;
2) прати стање биљних и животињских врста и других вредности Предела изузетних одлика и води евиденцију о њима;
3) пружа податке, помоћ и услуге Посетиоцима и другим лицима при обиласку и разгледању Предела изузетних одлика;
4) пружа податке, помоћ и друге потребне услуге организаторима и учесницима научних и других истраживања и образовних
активности;
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5) сарађује са надлежним инспектором и обавештава о стварима из његове надлежности;
6) сарађује се органом унутрашњих послова и према указаној
потреби тражи његову помоћ;
7) саставља записник, обавештава руководиоца чуварске службе и шефа шумске управе и обавља друге послове, у складу са
законом и актом Управљача;
8) сарађује са другом чуварском службом;
9) обавештава други надлежни орган о извршењу забрањених, односно противправних радњи које су регулисане прописима
из надлежности тог органа и о њиховим извршиоцима уколико су
познати;
10) пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом и
другим носиоцима стварних права на непокретностима на подручју Предела изузетних одлика, у циљу заштите природе, решавању
имовинско – правних односа и накнаде штете услед ускраћивања
или ограничавања права коришћења и примене мере заштите;
11) сарађује са корисницима природних ресурса и привредним субјектима, посебно у области пољопривреде, водопривреде,
енергетике, рударства, туризма и др.
Члан 56.
Када чувар утврди или основано претпостави да је Посетилац, односно Корисник заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе
прописаним у складу са законом, овлашћен је да:
1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без личних исправа, приведе надлежном органу унутрашњих послова;
2) затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу,
одобрење, пријаву радова, улазницу или други документ којим
доказује статус Корисника, односно Посетиоца и неко од права у
вези са извођењем радова и активности;
3) изврши преглед свих врста возила и товара;
4) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија
за чији је преглед потребан судски налог, а посебно преглед:
– пртљага и личних ствари,
– улова и средстава за лов и риболов,
– алата и средстава за сакупљање биљака и животиња;
5) привремено одузме предмете и средства којима је извршен
прекршај или кривично дело и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела, укључујући делове и примерке
живог и неживог света, као и да ове предмете, без одлагања, преда
Управљачу Предела изузетних одлика ради чувања;
6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди
мере за спречавање и уклањање штетних последица, а посебно:
– привремено забрани радове и активности које се обављају
без прописаних сагласности или одобрења, као што су научна и
друга истраживања, образовне и спортске активности и слично,
– забрани на лицу места радове и активности које се обављају противно одредбама овог правилника и правилима противпожарне заштите,
– нареди пуштање на слободу, односно враћање у природу
здравих и неповређених примерака животиња, уколико је то за
њих безбедно.
Члан 57.
Када утврди постојање радње учињене супротно законом
прописаним правилима унутрашњег реда или мерама заштите
природе, чувар заштићеног подручја саставља записник.
У записник из става 1. овог члана уноси се тачан опис радње
из става 1. овог члана.
У записник из става 1. овог члана обавезно се уносе:
– подаци о извршиоцу недозвољене радње, а ако је извршилац непознат то се констатује уз основану претпоставку о могућем
извршиоцу;
– начин и време извршења радње, средства и алати којима је
радња извршена;
– подаци о сведоцима и другим расположивим доказима, ако
постоје;
– детаљан опис настале штете, по могућству документован
фотографијом;
– подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5.
члана 55. овог правилника.

Број 24

77

Записник из става 1. овог члана доставља се:
– правном или физичком лицу, организацији или институцији
над чијим је радом, поступцима и активностима вршена контрола;
– руководиоцу чуварске службе;
– другим овлашћеним лицима.
Управљач ће прописати образац записника из става 1. овог
члана.
Члан 58.
О привремено одузетим предметима из члана 56. овог правилника чувар издаје потврду са тачним подацима о врсти и количини.
Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привремено одузетих предмета, и предузима радње за даље поступање са
примерцима одузетих и нађених животињских или биљних врста,
минерала, кристалних творевина, фосилних остатака и артефаката, укључујући њихово збрињавање док се ствар не реши.
О привремено одузетим предметима Управљач води евиденцију са подацима о врсти, количини, разлогу привременог одузимања, лицу коме су предмети привремено одузети и чувару који је
предмете привремено одузео.
Члан 59.
Чувар у вршењу службе поступа стручно, и са дужном пажњом, у складу са његовим овлашћењима и обавезама заснованим
на закону, подзаконским прописима и актима Управљача.
Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активности, чији садржај прописује Управљач.
Члан 60.
Чувар полаже стручни испит у складу са програмом који прописује надлежни министар.
Управљач организује обуку, стручно усавршавање и проверу
знања и вештина чувара.
Управљач може послове из става 2. овог члана поверити и
другом овлашћеном лицу.
Члан 61.
Чувар је опремљен и радном одећом, средствима везе и превоза, потребним апаратима и инструментима и алатом, у складу са
посебним актом Управљача.
Члан 62.
На основу записника и обавештења чувара о учињеној забрањеној односно противправној радњи, Управљач у складу са околностима, врсти дела и статусу починиоца подноси одговарајућу
пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.
XII. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Члан 63.
На подручју Предела изузетних одлика планирају се и спроводе мере заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18 – др.
закони), Законом о шумама и прописима донетим на основу тих
закона, Планом управљања Пределом изузетних одлика и плановима заштите од пожара.
Управљач доноси план заштите од пожара за подручје Предела изузетних одлика сходно члану 47. Закона о заштити од пожара
и одредбама Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”,
број 76/10).
Јавно предузеће „Србијашуме” у складу са Законом о шумама доноси планове заштите шума од пожара за Шумадијско, Подрињско-колубарско и Тарско-златиборско шумско подручје коме
припада подручје Предела изузетних одлика.
Планом и програмом управљања Пределом изузетних одлика утврђују се приоритетни, односно годишњи оперативни задаци
противпожарне заштите.
Управљач ће на погодан начин објавити односно јавно истакнути изводе из планова заштите од пожара, са основним правилима противпожарне заштите и поставити одговарајуће ознаке на
терену.
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XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
Надзор над применом овог правилника врши надлежно министарство.
Члан 65.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, уз претходно прибављену сагласност Министарства.
Број 124/2021-5
У Београду, 31. децембра 2021. године
Председник Надзорног одбора,
Милош Срећковић, с.р.

