
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I . ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Уредбе 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 начину обрачуна 

плате запослених у здравственим установама, садржан je у члану 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), којим је прописано да Влада утврђује 

корективне коефицијенте, највише процентуално увећање основне плате, критеријуме и 

мерила за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начин обрачуна плате. 

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

У оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије (ДПРЗС), а у циљу унапређења 

квалитета и ефикасности здравствене заштите, Министарство здравља спроводи реформе 

начина финансирања примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. 

Разлог за измене и допуне Уредбе о корективном коефицијенту, највишем 

процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се 

остварује по основу радног учинка, као начину обрачуна плате запослених у здравственим 

установама, је унапређење финансирања примарне здравствене заштите и обухвата   

измену капитационе формуле за израчунавање варијабилног дела плате изабраних лекара у 

домовима здравља. Нова капитациона формула као модел обрачуна оцена изабраних 

лекара у установама примарне здравствене заштите почела је да се примењује у 2019. 

години. Поменута капитациона формула тестирана је током 2018. године у оквиру пилот 

пројекта у 15 домова здравља. Закључак пилот пројекта, између осталог, био је да се, 

преласком на обрачун оцена поређењем изабраних лекара на нивоу Републике спроведе 

оцењивање у свим здравственим установама, да би се донела коначна одлука о 

ефикаснијем и праведнијем вредновању путем подешавања капитационе формуле и 

додавањем корективних фактора. На основу праћења примене капитационе формуле и 

обрачуна капитационих оцена за изабране лекаре у првом и другом кварталу 2019. године 

и на основу састанака одржаних са представницима свих 158 домова здравља, закључено 

је  да су потребне извесне корекције формуле, ради постизања што правичнијих ефеката у 

расподели варијабилног дела зараде изабраним лекарима.  

Измене и допуне Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном 

увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по 

основу радног учинка, као начину обрачуна плате запослених у здравственим установама 

односе се на измене удела критеријума у корист критеријума ефикасност, затим на 

увођење корективног фактора за ефикасност, у погледу додатног вредновања посете 

пацијената са одређеним хроничним и малигним болестима и пацијената са посебним 

потребама, као и примена критеријума ДТП - дијагностичко-терапијске процедуре и на 

службе за здравствену заштиту одраслих, деце и омладине, укључујући и стоматолошку 

службу. Такође, директору здравствене установе се додељује капитациона оцена која 

представља средњу оцену изабраних лекара здравствене установе којом руководи. 

Саставни део овог образложења је детаљан приказ унапређене капитационе формуле. 



 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 Чланом 1. врши се допуна члана 2. Уредбе којом је прописан корективни фактор за 

ефикасност  – критеријум који се односи на број посета које оствари изабрани лекар - 

дефинисан у важећој капитационој формули. Допуна у ставу 1, у тачки 8)  којом се после 

речи: „ефикасност“ додају речи: „за удаљене амбуланте“ чиме се проширује примена   

корективног фактора за ефикасност додавањем и амбуланти за све области рада које су 

удаљене од седишта дома здравља. Корективни фактор за ефикасност  за удаљене 

амбуланте представља збир два корективна фактора: степена развијености јединице 

локалне самоуправе и густину насељености јединице локалне самоуправе на којој се 

налази дом здравља и односи се само на амбуланте и здравствене станице удаљене више од 

15 километара од седишта дома здравља. Додељивање корективног фактора за удаљене 

амбуланте је допуна важеће капитационе формуле и има упориште у Правилнику о ближим 

условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим 

облицима здравствене службе (Службени гласник бр. 16/2018) који прописује да 

здравствена установа која се налази у општини са густином насељености мањој од 40 

становика на км2 може уговорити лекара опште праксе према повољнијем нормативу; 

допуна овог корективног фактора за ефикасност за све области рада за удаљене амбуланте 

уведена је претходним изменама Уредбе са циљем да се подрже изабрани лекари  који раде 

у руралним, мање богатим и мање насељеним општинама, с обзиром да они не могу 

остварити број посета колико остварују њихове колеге у централним, градским општинама. 

Другом допуном става 1. додавањем тачке 8а)  уводи се корективни фактор за ефикасност 

за дијагнозе који се примењује на све области рада изабраних лекара и служи за додатно 

вредновање посете пацијената са одређеним хроничним и малигним болестима и 

пацијената са посебним потребама. 

 Чланом 2. мења се члан 6. став 1. Уредбе изменама у тачкама 2), 3) и 4) којима се 

врши прерасподела процентуалног вредновања ефикасности, дијагностичко-терапијске 

процедуре и квалитета здравствене заштите и то тако што се у тачки 2) повећава проценат 

вредновања ефикасности са постојећих 10% на 15% за изабране лекаре из области опште 

медицине, педијатрије и гинекологије; у тачки 3) проширује се вредновање дијагностичко-

терапијске процедуре (ДТП) у важећој капитационој формули тако што се поред постојећег 

вредновања ДТП за изабране гинекологе у висини од 15% додају и изабрани лекари из 

области опште медицине у висини од 5% и изабрани лекари из области педијатрије и 

изабрани лекари из области дечије и превентивне стоматологије у висини од 10%; 

изменама у тачки 4) смањује се проценат вредновања квалитета здравствене заштите са 

постојећих 60% на 50% укупне оцене за изабране лекаре из области опште медицине и 

дечије и превентивне стоматологије, смањује се вредновање критеријум квалитета 

здравствене заштите са постојећих 45% на 40% укупне оцене за изабране лекаре из области 

гинекологије и уводи се  45% укупне оцене за изабране лекаре из области педијатрије.   

 Чланом 3. допуњује се члан 8. Уредбе додавањем става 3. којим се прецизира 

период оцењивања тако што се оцене за критеријум регистрација пацијената, ефикасност и 

дијагностичко-терапијске процедуре (ДТП) оцењивање врши на кварталном нивоу. Оцена 

за квалитет здравствене заштите одређује се на годишњем нивоу и то на дан 31. децембар и 

тако утврђена оцена примењује се за обрачун укупне капитационе оцене за сва четири 

квартала наредне године. 

Чланом 4. допуњује се члан 14. којим су прописани изузеци у вредновању радног 

учинка здравствених радника који не обављају послове изабраних лекара у ставу 1. додају 



се и лекари радно ангажовани у Заводима здравствене заштите студената у Београду, у 

Новом Саду и Нишу и којима се проценат увећања основне плате по основу радног учинка 

обрачунава у висини коју представља увећана основна плата за остварени резултат рада 

лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом.  

Чланом 5. допуњује се члан 16. став 4. сходно допунама извршеним у члану 4. ове 

Уредбе и проширује се обухват других запослених у здравственој установи на примарном 

нивоу на друге запослене у Заводима здравствене заштите студената у Београду, у Новом 

Саду и Нишу и којима се увећање основне плате по основу радног учинка обрачунава у 

висини коју представља увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се 

добија оцена 5, у складу са овом уредбом.  

 Чланом 6. врши се измена члана 19. став 1. којом се прописује начин обрачуна 

увећања основне плате по основу радног учинка директору здравствене установе на 

примарном нивоу здравствене заштите којом се директору здравствене установе додељује 

капитациона оцена која представља средњу оцену изабраних лекара здравствене установе 

којом руководи 

 Чланом 7. уређује се ступање на снагу ове уредбе, као и почетак примене. 

 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије у 2020. години, на разделу Министарства здравља. 

За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити додатна средства у 

Финансијском плану Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Значење израза употребљених у овој уредби 

Члан 2. 

Изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење: 

 

1) Изабрани лекар је доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште 

медицине, односно специјалиста медицине рада; доктор медицине специјалиста 

педијатрије; доктор медицине специјалиста гинекологије и доктор стоматологије или 

доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије, а изузетно и доктор 

медицине друге специјалности под условима прописаним законом којим се уређује 

здравствена заштита; 

 

2) Област рада изабраног лекара је област здравствене заштите у којој лекар обавља 

послове изабраног лекара и то у области опште медицине, педијатрије, гинекологије и 

дечије превентивне стоматологије; 

 

3) Регистрација је број опредељених осигураних лица појединачног изабраног лекара на 

основу потписаних изјава о избору изабраног лекара коригован на основу корективних 

фактора у складу са овом уредбом, на последњи дан посматраног периода; 

 

4) Корективни старосни фактор за регистрацију је прерачуната вредност која служи за 

кориговање, односно умањење или увећање регистрације код изабраних лекара у области 

опште медицине, педијатрије, гинекологије и дечије превентивне стоматологије, у 

зависности од ангажовања изабраног лекара по просечном осигураном лицу из одређене 

старосне групе осигураних лица (у даљем тексту: корективни фактор за регистрацију); 

 

5) Кориговани број осигураних лица добија се тако што се број осигураних лица који су 

дали изјаву о избору појединачног изабраног лекара, у свакој од старосних група, помножи 

одговарајућим старосним фактором; 

 

6) Корективни фактор за густину насељености за регистрацију је прорачуната вредност 

која служи за кориговање, односно увећање регистрације код изабраних лекара у области 

опште медицине у зависности од густине насељености општине у којој се дом здравља 

налази; 

 

7) Ефикасност је број посета осигураних лица у посматраном периоду за сваког 

појединачног изабраног лекара; 

 

8) Корективни фактор за ефикасност ЗА УДАЉЕНЕ АМБУЛАНТЕ за све области рада 

представља збир два корективна фактора (К1 – за степен развијености јединице локалне 

самоуправе на којој се налази дом здравља и К2 – за густину насељености јединице 

локалне самоуправе на којој се налази дом здравља) и односи се само на амбуланте и 

здравствене станице удаљене више од 15 километара од седишта дома здравља; 

 



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; 

 

9) Посматрани период је временски период из кога се узимају, односно упоређују подаци 

који служе као критеријуми у складу са овом уредбом о изјавама осигураних лица, 

пруженим услугама, издатим лековима на терет обавезног осигурања, које објављује 

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) у складу 

са овом уредбом; 

 

10) Квалитет представља ниво испуњења сета показатеља квалитета за сваког 

појединачног изабраног лекара у посматраном периоду. У оквиру квалитета прати се 

проценат пацијената који припадају одређеним старосним групама здравих особа којима 

су пружене превентивне услуге (укључујући и скрининг) као и проценат хроничних 

пацијената којима су пружене куративне услуге;  

 

10A) Дијагностичко-терапијске процедуре (у даљем тексту: ДТП) представљају услуге које 

се пружају само у области гинекологије У СВИМ ОБЛАСТИМА РАДА ИЗАБРАНИХ 

ЛЕКАРА. Критеријум ДТП представља број услуга у посматраном периоду за сваког 

појединачног изабраног лекара; 

 

11) Мерило је оцена којом се вреднују појединачни критеријуми прописани овом уредбом, 

у опсегу од 0 до 10, зависно од остварених резултата, с тим да оцена 5 одговара оној 

вредности која је једнака просеку за сваки од појединачних критеријума; 

 

12) Укупна оцена је збир свих оцена по појединачним критеријумима у складу са овом 

уредбом, сразмерно њиховом учешћу у укупној оцени, на основу које се одређује 

сразмерни део плате по основу радног учинка; 

 

13) Лекар почетник је лекар који почиње да ради као изабрани лекар у одређеној области 

рада. 

 

 

Корективни фактори ( Прилог) одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни 

део. 

 

ПРИЛОГ КОЈИ ЈЕ ОДШТАМПАН УЗ 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 („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

РС“ бр. 100/11, 63/12, 101/12, 46/13, 113/17 – ДР.ЗАКОН, 21/18, 10/19) ЗАМЕЊУЈУ СЕ 

ПРИЛОГОМ КОЈИ ЈЕ ОДШТАМПАН УЗ ОВУ УРЕДБУ И ЧИНИ ЊЕН САСТАВНИ 

ДЕО. 

 

 

 



Критеријуми 

Члан 6. 

Критеријуми за део плате који се остварује по основу радног учинка из члана 5. ове 

уредбе, за здравствене раднике који на примарном нивоу здравствене заштите обављају 

послове изабраног лекара јесу:  

1) регистрација – што чини 30% укупне оцене за изабране лекаре из области опште 

медицине, педијатрије и гинекологије и 20% укупне оцене за изабране лекаре из области 

дечје и превентивне стоматологије; 

 2) Ефикасности – што чини 10% 15% укупне оцене за изабране лекаре из области опште 

медицине, педијатрије и гинекологије и 20% укупне оцене за изабране лекаре из области 

дечје и превентивне стоматологије; 

3) ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕД (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;   

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. 

 

 

Мерила 

Члан 8. 

Регистрација, ефикасност и квалитет оцењују се у односу на просечну вредност у 

Републици Србији у одговарајућој области рада.   

ДТП оцењује се у односу на аритметичку средину вредности која се добије утврђивањем 

просечне вредности у Републици Србији у одговарајућој области рада и утврђивањем 

просечне вредности за појединачну здравствену установу у одговарајућој области рада. 

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. 

 

Изузеци 

Члан 14. 

Изузетно од члана 6. ове уредбе, лекару на специјализацији, лекару у кућној нези, лекару 

специјалисти одговарајуће гране медицине, односно стоматологије, а који не обављају 



послове изабраног лекара, лекару повратнику са одсуства дужег од шест месеци, лекару 

почетнику, лекару приправнику, лекару који је засновао радни однос на новом радном 

месту, лекару у хитној помоћи, лекару радно ангажованом у здравственој установи у 

Аутономној покрајини Косово и Метохија, ЛЕКАРУ РАДНО АНГАЖОВАНОМ У 

ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА БЕОГРАД, ЗАВОДУ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД И ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ,  проценат увећања основне плате по основу радног 

учинка обрачунава се у висини коју представља увећана основна плата за остварени 

резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом. 

Лекару на специјализацији проценат увећања основне плате на основу радног учинка 

обрачунава се у складу са ставом 1. овог члана и исплаћује се за време трајања 

специјализације лекара. 

Лекару повратнику са одсуства дужег од шест месеци, лекару почетнику, лекару који је 

засновао радни однос у другој здравственој установи, проценат увећања основне плате 

обрачунат у складу са ставом 1. овог члана исплаћује се у периоду од годину дана од дана 

повратка лекара са одсуства, односно од дана када је почео да ради, односно када је 

засновао радни однос у другој здравственој установи или при промени области рада у 

истој здравственој установи. 

Лекару који део радног времена ради на пословима хитне помоћи, односно кућног лечења, 

проценат увећања основне плате по основу радног учинка на тим пословима обрачунава се 

и исплаћује процентуално времену проведеном на пословима хитне помоћи, односно 

кућног лечења, у складу са ставом 1. ове уредбе. 

 

 

Здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите у којима послове 

обављају изабрани лекари 

Члан 16. 

За медицинску сестру – техничара која је у тиму са изабраним лекаром, проценат увећања 

основне плате по основу радног учинка обрачунава се у истом проценту као и за изабраног 

лекара. 

За период у коме је изабрани лекар одсутан због привремене спречености за рад, за 

медицинску сестру-техничара који је у тиму са тим лекаром, за тај период се проценат 

увећања основне плате по основу радног учинка обрачунава се у висини коју представља 

увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у 

складу са овом уредбом.  

За друге запослене у здравственој установи која обавља делатност на примарном нивоу 

здравствене заштите у којој послове обављају изабрани лекари, део плате по основу радног 

учинка обрачунава се у висини која представља увећана основна плата за остварени 

резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом.  

За друге запослене у здравственој установи, са подручја Аутономне покрајине Косово и 

Метохија, која обухвата здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите, 

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, увећање основне 

плате по основу радног учинка обрачунава се у висини коју представља увећана основна 

плата за остварени резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом 

уредбом.   

 

Обрачун радног учинка за директора здравствене установе 

Члан 19. 

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 коју представља увећана основна плата за остварени резултат рада 

лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом. 

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.  

Директору здравствене установе који одређени проценат радног времена ради као 

изабрани лекар део плате по основу радног учинка обрачунава се у складу са овом 

уредбом, сразмерно времену проведеном у обављању послова изабраног лекара. 

 

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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  <1 3.0 

2 ≥1 <7 2.2 

3 ≥7 <19 1.2 

4 ≥19 <35 1.0 

5 ≥35 <50 1.4 

6 ≥50 <65 1.8 

7 ≥65 <75 2.2 

8 ≥75  3.0 

 

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА 

ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ГИНЕКОЛОГИЈИ 

Група Године (од) Године (до) Корективни фактор 

1 ≥15 <19 1.5 

2 ≥19 <24 1.0 

3 ≥24 <65 1.3 

4 ≥65  1.0 

 

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 ≥4 <7 1.6 

3 ≥7 <11 1.4 

4 ≥11 <16 1.2 

5 ≥16  1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ГУСТИНУ НАСЕЉЕНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА 

ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ 

Група 
У општинама са густином 

насељености 

Кадровски Норматив 

(Правилник о ближим условима 

за обављање здравствене 

делатности у здравственим 

установама и другим облицима 

здравствене службе) 

Корективни 

фактор 

1 
до 25 становника на 

квадратни километар 
1200 1.33 

2 
од 26 до 40 становника на 

квадратни километар 
1400 1.14 

3 
преко 40 становника на 

квадратни километар 
1600 1.00 

 

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНОСТ ЗА СВЕ ОБЛАСТИ РАДА 

Група 

Степен 

развијености 

јединице локалне 

самоуправе 

Корективни 

фактор 1 
Корективни фактор 2 

Укупни 

корективни 

фактор 

1 
изнад републичког 

просека 
1,05 

Јединица локалне самоуправе 

испод просека густине 

насељености од просека РС (90 

становника по km²) се на свака 

два индексна поена мање од 

просека додаје 1% увећања 

коефицијента 

К1 + К2 

2 

од 80% до 100% 

републичког 

просека 

1,10 

3 

од 60% до 80% 

републичког 

просека 

1,15 

4 

испод 60% 

републичког 

просека 

1,20 

5 

испод 50% 

републичког 

просека 

1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  <1 3.0 

2 ≥1 <7 2.2 

3 ≥7 <19 1.2 

4 ≥19 <35 1.0 

5 ≥35 <50 1.4 

6 ≥50 <65 1.8 

7 ≥65 <75 2.2 

8 ≥75  3.0 

 

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА 

ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ГИНЕКОЛОГИЈИ 

ГРУПА ГОДИНЕ (ОД) ГОДИНЕ (ДО) КОРЕКТИВНИ ФАКТОР 

1 ≥15 <19 1.5 

2 ≥19 <24 1.0 

3 ≥24 <65 1.3 

4 ≥65  1.0 

 

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 ≥4 <7 1.6 

3 ≥7 <11 1.4 

4 ≥11 <16 1.2 

5 ≥16  1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ГУСТИНУ НАСЕЉЕНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА 

ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ 

ГРУПА 

У ОПШТИНАМА СА 

ГУСТИНОМ 

НАСЕЉЕНОСТИ 

КАДРОВСКИ НОРМАТИВ 

(ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ 

УСЛОВИМА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У 

ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНОВАМА И ДРУГИМ 

ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ 

СЛУЖБЕ) 

КОРЕКТИВНИ 

ФАКТОР 

1 

ДО 25 СТАНОВНИКА НА 

КВАДРАТНИ 

КИЛОМЕТАР 

1200 1.33 

2 

ОД 26 ДО 40 

СТАНОВНИКА НА 

КВАДРАТНИ 

КИЛОМЕТАР 

1400 1.14 

3 

ПРЕКО 40 СТАНОВНИКА 

НА КВАДРАТНИ 

КИЛОМЕТАР 

1600 1.00 

 

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНОСТ ЗА УДАЉЕНЕ АМБУЛАНТЕ ЗА СВЕ 

ОБЛАСТИ РАДА 

ГРУПА 

СТЕПЕН 

РАЗВИЈЕНОСТИ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

КОРЕКТИВНИ 

ФАКТОР 1 

КОРЕКТИВНИ 

ФАКТОР 2 

УКУПНИ 

КОРЕКТИВНИ 

ФАКТОР 

1 

ИЗНАД 

РЕПУБЛИЧКОГ 

ПРОСЕКА 

1,05 ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

ИСПОД ПРОСЕКА 

ГУСТИНЕ 

НАСЕЉЕНОСТИ ОД 

ПРОСЕКА РС (90 

СТАНОВНИКА ПО 

KM²) СЕ НА СВАКА 

ДВА ИНДЕКСНА 

ПОЕНА МАЊЕ ОД 

ПРОСЕКА ДОДАЈЕ 

1% УВЕЋАЊА 

КОЕФИЦИЈЕНТА 

К1 + К2 

2 

ОД 80% ДО 100% 

РЕПУБЛИЧКОГ 

ПРОСЕКА 

1,10 

3 

ОД 60% ДО 80% 

РЕПУБЛИЧКОГ 

ПРОСЕКА 

1,15 

4 

ИСПОД 60% 

РЕПУБЛИЧКОГ 

ПРОСЕКА 

1,20 

5 

ИСПОД 50% 

РЕПУБЛИЧКОГ 

ПРОСЕКА 

1,25 

 

 

 



 

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.  

 

 

 

 

 

 



 


