ПРЕДЛОГ
На основу члана 4а став 4. Закона о платама у државним органима и јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон и 92/11,
99/11– др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – др. закон, 113/17 – др. закон и 113/17 – др.
закон),
Влада доноси
УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КОРЕКТИВНОМ КОЕФИЦИЈЕНТУ,
НАЈВИШЕМ ПРОЦЕНТУАЛНОМ УВЕЋАЊУ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ, КРИТЕРИЈУМИМА
И МЕРИЛИМА ЗА ДЕО ПЛАТЕ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ
УЧИНКА, КАО И НАЧИНУ ОБРАЧУНА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНОВАМА
Члан 1.
У Уредби о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне
плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка,
као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама („Службени гласник
РС”, бр. 100/11, 63/12, 101/12, 46/13, 113/17- др. закон, 21/18 и 10/19) у члану 2. став 1. у
тачки 8) после речи: „ефикасност” додају се речи: „за удаљене амбуланте”.
После тачке 8) додаје се тачка 8а) која гласи:
„8а) корективни фактор за ефикасност за дијагнозе се примењује на све области
рада изабраних лекара и служи за додатно вредновање приликом којих осигурано лице има
одређене дијагнозе; ”
У тачки 10а) речи: „само у области гинекологије” замењују се речима: „у свим
областима рада изабраних лекара.”
Став 2. мења се и гласи:
„Прилог који је одштампан уз Уредбу замењују се Прилогом који је одштампан уз
ову уредбу и чини њен саставни део”.
Члан 2.
У члану 6. став 1. у тачки 2) проценат „10” замењује се процентом „15”.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) дијагностичко-терапијске процедуре (ДТП) – што чини 5% укупне оцене за
изабране лекаре из области опште медицине, 10% укупне оцене за изабране лекаре из
области педијатрије и изабране лекаре из области дечје и превентивне стоматологије и
15% укупне оцене за изабране лекаре из области гинекологије;

Тачка 4) мења се и гласи:
„4) квалитет здравствене заштите – што чини: „50% укупне оцене за изабране
лекаре из области опште медицине и дечје и превентивне стоматологије, 45% укупне оцене
за изабране лекаре из области педијатрије и 40% укупне оцене за изабране лекаре из
области гинекологије. ”
Члан 3.
У члану 8. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Оцене за критеријум регистрација, ефикасност и ДТП одређују се на кварталном
нивоу, док се оцена за критеријум квалитет одређује на годишњем нивоу на дан 31.
децембар и примењује се за обрачун укупне капитационе оцене за четири квартала
наредне године. ”
Члан 4.
У члану 14. став 1. после речи: „Метохија,” додају се речи: „лекару радно
ангажованом у Заводу за здравствену заштиту студената Београд, Заводу за здравствену
заштиту студената Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Ниш, ”
Члан 5.
У члану 16. став 4. после речи: „заштите,” додају се речи: „као и за друге запослене
у Заводу за здравствену заштиту студената Београд, Заводу за здравствену заштиту
студената Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Ниш,”
Члан 6.
У члану 19. мења се став 1. и гласи:
„Директору здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите где се
обављају послови изабраног лекара, проценат увећања основне плате по основу радног
учинка обрачунава се у висини која представља средњу оцену изабраних лекара
здравствене установе, у складу са овом уредбом”
Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јул 2020. године.

ПРИЛОГ
КОРЕКТИВНИ ФАКТОРИ
КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА
ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ И ПЕДИЈАТРИЈИ
Група
Године (од)
Године (до)
Корективни фактор
1
2
3
4
5
6
7
8

≥1
≥7
≥19
≥35
≥50
≥65
≥75

<1

3.0

<7
<19
<35
<50
<65
<75

2.2
1.2
1.0
1.4
1.8
2.2
3.0

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА
ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ГИНЕКОЛОГИЈИ
Група
Године (од)
Године (до)
Корективни фактор
1
<19
1.5
≥15
2
<24
1.0
≥19
3
<65
1.3
≥24
4
1.0
≥65
КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА
ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ДЕЧИЈОЈ И ПРЕВЕНТИВНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ
Група
Године (од)
Године (до)
Корективни фактор
1
0
<4
1.2
2
<7
1.6
≥4
3
<11
1.4
≥7
4
<16
1.2
≥11
5
1.0
≥16

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ГУСТИНУ НАСЕЉЕНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА
ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ

Група

1
2
3

Кадровски норматив
(правилник о ближим условима
У општинама са густином за
обављање
здравствене Корективни
насељености
делатности у здравственим фактор
установама и другим облицима
здравствене службе)
до 25 становника на
1200
1.33
квадратни километар
од 26 до 40 становника на
1400
1.14
квадратни километар
преко 40 становника на
1600
1.00
квадратни километар

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНОСТ ЗА УДАЉЕНЕ АМБУЛАНТЕ ЗА СВЕ
ОБЛАСТИ РАДА
Степен
развијености
Група
јединице локалне
самоуправе
изнад републичког
1
просека
од 80% до 100%
2
републичког
просека
од 60% до 80%
3
републичког
просека
испод
60%
4
републичког
просека
испод
50%
5
републичког
просека

Корективни
Корективни фактор 2
фактор 1

Укупни
корективни
фактор

1,05
1,10
1,15
1,20
1,25

јединица локалне самоуправе
испод
просека
густине
насељености од просека рс (90
становника по km²) се на свака к1 + к2
два индексна поена мање од
просека додаје 1% увећања
коефицијента

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОРИ ЗА ДИЈАГНОЗЕ ЗА СВЕ ОБЛАСТИ РАДА
а) прва група дијагноза – на посету се примењује корективни фактор, који износи 1.5,
уколико осигураник има 1 дијагнозу са листе:
 с00 – с97 малигне неоплазме
 g00 – g99 болести нервног система
 f00 – f99 душевни поремећаји и поремећаји понашања
 н54 слепило и ослабљен вид
 q00 – q99 урођене малформације, деформације и хромозомске ненормалности
 v01 – x59 несреће
 s00 – t98 повреде, тровања и остале последице спољашњих узрока
 z55 – z65 лица са потенцијалном опасношћу по здравље због социо-економских
психо-социолошких околности
б) друга група дијагноза – на посету се примењује корективни фактор, који износи 1.5,
уколико осигураник има 3 и више дијагноза са листе:
 е00 – е07 поремећаји штитне жлезде
 е10 – е14 дијабетес
 e15 – е16 други поремећаји регулације глукозе и унутрашње секреције панкреаса
 е20 – е35 поремећаји других ендокриних жлезди
 e40 – e46 малнутриција
 e65 – е68 гојазност и друге хипералиментације
 e70 – е90 метаболички поремећаји
 i00 – i99 болести система крвотока
 ј40 – ј47 хроничне болести доњег респираторног система
 м00 – м94 болести мишићно-коштаног система и везивног ткива
 n00 – n08 гломерулонефритиси
 n10 – n16 тубуло-интерстицијалне болести бубрега
 n17 – n19 бубрежна инсуфицијенција
в) уколико пацијент има 2 и више дијагноза из прве групе или комбинацију 1 или више
дијагноза из прве групе са 3 и више дијагноза из друге групе, на посету се додељује
корективни фактор који износи 2.0.

