


АМБИЈЕНТ 

• Економска криза 

• БДП, 12,3 стопа доприноса  

• 250 еура по осигуранику 

• Дуговања према РФЗО - 830 мил.еура 

• Дуговања здравствених установа 

   -  50 мил. Еура 

 

 

 



КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ 

    -  добра обезбеђеност (бр на 100.000 ст) 

          

 

 

 -  бр лекара 5205, бр изјава 6.438.792, 94,14% 

     -  о.м. 1542(СУ), 1431(ВА), 1426(НП), 1386(БГ), 1313(ЧА)  

     -  13.500 запослених изван уговора са РФЗО 

     -  3000 незапослених доктора и фармацеута 

     -  уписна политика (7 медицинских факултета) 

 2011 Србија  ЕУ 

Лекари 309 346 

М.сестре 632 836 



Реформа – могућности и ограничења 

 

• СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА  

 

• ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ  

   ЈАВНЕ НАБАВКЕ 



• Лекови са листе лекова  

• Уградни материјал  

• Материјал за дијализу  

• Медицинска средства за једнократну употребу  

• Крви и компоненте крви  

• Енергенти  

• Услуге осигурања имовине и лица у  

 здравственим установама  

• Медицински гасови  

НАБАВКЕ ОБУХВАЋЕНЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈОМ 



• Теоријски и законодавни оквир 

• Критички осврт 

      - финансијски амбијент 

        -  могућности реформисања 

 

• Општи и посебни циљеви 

       - 4 главна циља 

        - 14 мера и активности 

 

 Стратегија развоја здравственог           

осигурања у Србији 



Стратешке мере 

• Унапређење ефикасности и квалитета 

рада здравствених установа 

      - наставак имплементације ИТ 

       - акредитација  

 

• Унапређење финансирања 

     - капитација 

      - ДСГ 

  



Оперативне мере 

 

• Тежиште ка пацијенту 

    - заштитник пацијента 

    - листе чекања 

    - сајтови установа 

    - електронска картица  

    - апликација пронађи лек 



• У складу са Законом о здравственом осигурању 

(119/12)    Правилник о контроли уговорних обавеза 

са даваоцима услуга (УО РФЗО, 07.06.2013) 

 

 

-  боља организација контроле 

    -  ближе дефинисани послови и врсте контроле 

    -  прецизно дефинисан поступак контроле 

 

      

Успостављање новог система контроле 



• Правилник о заштитнику права осигураника  

  - седиште у установи  

  - службено лице РФЗО 

           - информације и савети 

     - стручна и техничка помоћ  

     - отклањање неспоразума  

     - дневна комуникација са сектором за  

      контролу       

     - анкетирање о сатисфакцији  

Успостављање новог система контроле 



      

      Правилник о листама чекања 

 
циљ  је да се осигураним лицима обезбеди пружање здравствене 
услуге у најкраћем року без обзира на удаљеност здравствене 
установе од места становања осигураног лица 

 

Методологија, поступак, 

     све врсте промена и брисање са листе чекања,  

     контрола и надзор над листама чекања 

 

Саставни део правилника су Критеријуми,             
стандардизоване мере и рокови  сачињени на основу 

     Стручно-методолошке инструкције  министра здравља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Листе чекања 



      Урађена нова веб апликације “Листе чекања” зa установе, а која 
подразумева: 

 

Одабир здравствене установе од стране изабраног лекара, а на основу 
медицинске документације прибављене                                                    
од специјалисте и резервација  

 

Уношење и придржавање медицинских 

 критеријума приликом стављања на 

     листу чекања 

 

Уношење степена приоритета за пружање 

 здравствених услуга и ресурса установа 

 неопходних за пружање услуга за које                                                               
се формирају листе чекања 

 

Системско решење проблема вишеструког стављања осигураних лица 
на листе чекања више здравствених установа за исту услугу.  

 

Листе чекања 



 

       Упутство о обавезном садржају сајта здравствених 
установа подразумева: 

 

Прецизно дефинисање скупа података  

Централну базу података неопходну 

     у поступцима анализе и планирања 

 

Израду три веб апликацијe:  
 - за  унос података у установaмa 

 - за приказ јавних података 

 - за РФЗО, која обезбеђује извештаје 

 

Обавезу за дневно ажурирање података за сајт 

 

УСТАНОВЕ које већ имају интернет презентацију могу се пребацити 
на апликативно решење РФЗО и тако уштедети финансијска 
средства за одржавање свог сајта. 
 

 

 

 

 

Обавезан садржај сајтова здравствених установа 



Картица здравственог осигурања 

 

• Замена књижица картицама  (КЗО), прописана је Законом о 

здравственом осигурању (сл.гл.57/2011) 

 

• Oдштампано 1.250.000 KЗО 2011 

 

• Замена креће у Колубарском округу  

 (око 80.000 КЗО), крајем јуна.  

• Замена у осталим регионима  

     креће у септембру 2013. 

 

 

 

 



Штампани подаци 

 

• На предњој страни: 

– Име осигураника, 

– Презиме осигураника, 

– Датум рођења, 

– ЛБО. 

 

• На задњој страни: 

– Број чипа, 

– Број картице здравственог осигурања 

 

 

 

 

 



Унапређење финансирања 

Капитација – плаћање по учинку 

•   дуго тестирање 

•   почетак примене од 2010 

•   унапређење  

        - параметара капитационе формуле 

        - варијабилног дела плаћања 



Капитација – наш заједнички посао 

• Министарство здравља 

• РФЗО 

• Институт Батут 

• Домови здравља 

• Коморе  

• Синдикати здравствених радника 

• Осигураници 
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ДСГ аустралијски модел   

• Пилотирање 

• Реализовано у 6 установа: 
– 5 болница (Ваљево, Краљево, Ужице, Сремска 

Митровица, Лесковац) 

– 1 КЦ (Крагујевац) 

 

• Едукација и обука – 325 лекара и мед. сестара  

 

• Извештавање – генералије, дијагнозе, 
процедуре, исход, број дана, број сати на    
механичкој вентилацији  

 



Резултати пилота 18.545 отпуста 

• Проценат пријављених отпуста у односу на 

планиране: 

 

– Крагујевац   76.64% 

– Краљево   50.84% 

– Лесковац   85.26% 

– Сремска Митровица  88.31% 

– Ужице                         95.67% 

– Ваљево   75.92% 



Евалуација процеса пилотирања 

 

 

– 225 лекара  

– 64% мисли да је овај модел лакши за извештавање 

– 45% мисли да би овакав облик извештавања могао  

  да обједини све захтеве (МЗ, РФЗО, Батут)  

– 92% задовољно телефонском подршком и   

  материјалима и сматра да је она неопходна  



Plan koraka 

Jan 2015 

Poćetak plaćanja po nekim grupama 

Jan 2014 

Izveštavanje po DRG 
DRG monitor / 

Obavezno 
Određivanje cena DRG 

grupa 

Jul 2013 

Uvođenje nove 
nomeklature 

DRG monitor / 
Obavezno 

Planiraje po novoj 
nomenklaturi 

11.11.2013 



Хвала на пажњи 

www.rfzo.rs 


