ФАКТУРИСАЊЕ УСЛУГА ПРЕМА ДОДАТНИМ ОБЕЛЕЖЈИМА
УЗ ПОЈЕДИНЕ УСЛУГЕ
Упутство се односи на коришћење додатних обележја уз поједине услуге у циљу попуњавања
планаско – извештајних табела и праћења извршења планова у Домовима здравља.
Циљ Упутства за фактурисање пружених здравствених услуга које иду на терет обавезног
здравтсвеног осигурања у примарној здравственој заштити је да се обезбеди јединствен начин
приказивања пружених услуга.
Јединствен начин приказивања (фактурисања) подразумева методолошки једнообразно
извештавање о пруженим здравственим услугама у здравственим установама примарне здравствене
заштите, што ће касније послужити за континуирану евалуацију оствареног обима права на законом
загарантовану здравствену заштиту. Приликом приказивања (фактурисања) услуга неопходно
је обележавање адекватних атрибута код услуга код којих је то предвиђено.
У циљу лакшег фактурисања услуга, омогућено је да се све услуге могу фактурисати са атрибутом
00 и то је подразумевана вредност атрибута. На овај начин извршено је “пресликавање” одређених
атрибута у подразумевани атрибут 00.
То су следеће услуге:
Здравствено васпитним услугама додељена су додатна обележја и то:
1000207 – Групни здравствено васпитни рад и то два различита обележја:
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 04-Радионица)
 05 – Предавање
У области здравствена заштита жена додељена су додатна обележја следећим услугама:
1300037 – Први преглед труднице и то два различита обележја:
 06 – До краја првог триместра трудноће
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 07- Остали први прегледи труднице)
1300169 – Преглед породиље и то два различита обележја:
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 08- Након шест недеља)
 09 – Након шест месеци
1600014 – Офталмолошки преглед – први и то два различита обележја:
 10 – Превентивни преглед у оквиру систематског прегледа
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 11- Остали специјалистички прегледи)
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1700012 – ОРЛ преглед – први и то два различита обележја:
 10 – Превентивни преглед у оквиру систематског прегледа
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 11-Остали специјалистички прегледи)
1800010 – Физијатријски преглед – први и то два различита обележја:
 10 – Превентивни преглед у оквиру систематског прегледа
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 11-Остали специјалистички прегледи)
У области рентген и ултразвучне дијагностике додељена су додатна обележја следећим услугама:
2200046 – Рентген графија органа по системима у два правца и то два различита обележја:
 12 – РТГ дојке у два правца – мамографија
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 13-РТГ локомоторног система, торакса
и плућа у два правца)
У области рада поливалентне патронажне службе додељена су додатна обележја следећим услугама:
1000033 – Посета патронажне сестре новорођенчету и породиљи и то два различита обележја:
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 20- Прва посета)
 21 – Поновна посета
1000041 – Посета патронажне сестре породици и то пет различитих обележја:
 22 – Посета трудници
 23 – Посета трудници са високоризичном трудноћом
 24 – Посета оболелом лицу
 25 – Прва посета одојчету
 26 – Поновна посета одојчету
 00 – Подразумевана вредност атрибута (уместо 27-Остале посете патронажне сестре
породици)
Приликом приказивања услуга и додатних обележја услуга можете користити и атрибуте:
01 – услуга пружена лицу са инвалидитетом, 02 – услуга пружена на терену и 03 – поновни
специјалистичко-консултативни преглед уз услуге уз које су наведени атрибути предвиђени.
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Ради праћења нових показатеља квалитета који су важан податак за израчунавање нове
капитационе формуле, дефинисан је нов Шифарник атрибута, са почетком важења од 1.
јануара 2019. године које је потребно фактурисати уз следеће услуге:
У области здравствене заштите деце, школске деце и омладине омогућено је фактурисање
посебних обележја уз следеће услуге:
1000025 - Спровођење имунизације, односно вакцинације
 50 – Вакцина против вируса грипа
 51 – Вакцина ТТ – против тетануса
 53 – Вакцина ХепБ - против хепатитиса
 54 – Вакцина ДТаП - против дифтерије, тетануса и великог кашља
 55 – Вакцина ОПВ/ИПВ - против дечије парализе
 56 – Вакцина Хиб - против обољења изазваних хемофилусом инфлуенце тип б
 57 – Вакцина ПЦВ - против обољења изазваних стрептококусом пнеумоније
 58 – Вакцина ММР - против морбила, заушки и рубеле
 59 – Вакцина ДТ - против дифтерије и тетануса
1100015 - Превентивни преглед новорођенчади и одојчади у првој години живота
 50 – Вакцина против вируса грипа
 51 – Вакцина ТТ - против тетануса
 53 – Вакцина ХепБ - против хепатитиса
 54 – Вакцина ДТаП - против дифтерије, тетануса и великог кашља
 55 – Вакцина ОПВ/ИПВ - против дечије парализе
 56 – Вакцина Хиб - против обољења изазваних хемофилусом инфлуенце тип б
 57 – Вакцина ПЦВ - против обољења изазваних стрептококусом пнеумоније
 75 – Анализа резултата УЗ прегледа кукова
1100023 - Превентивни преглед деце од једне године до поласка у школу
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
 50 – Вакцина против вируса грипа
 51 – Вакцина ТТ - против тетануса
 53 – Вакцина ХепБ - против хепатитиса
 54 – Вакцина ДТаП - против дифтерије, тетануса и великог кашља
 55 – Вакцина ОПВ/ИПВ - против дечије парализе
 56 – Вакцина Хиб - против обољења изазваних хемофилусом инфлуенце тип б
 57 – Вакцина ПЦВ - против обољења изазваних стрептококусом пнеумоније
 58 – Вакцина ММР - против морбила, заушки и рубеле
 59 – Вакцина ДТ – против дифтерије и тетануса
1100031 - Превентивни преглед школске деце и омладине
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
 45 – Утврђивање пушачког статуса
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50 – Вакцина против вируса грипа
51 – Вакцина ТТ - против тетануса
53 – Вакцина ХепБ - против хепатитиса
54 – Вакцина ДТаП - против дифтерије, тетануса и великог кашља
55 – Вакцина ОПВ/ИПВ - против дечије парализе
56 – Вакцина Хиб - против обољења изазваних хемофилусом инфлуенце тип б
57 – Вакцина ПЦВ - против обољења изазваних стрептококусом пнеумоније
58 – Вакцина ММР - против морбила, заушки и рубеле
59 – Вакцина ДТ – против дифтерије и тетануса

1100032 - Утврђивање опште здравствене способности деце од шест до 14 година живота за бављење
спортским активностима
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
1100033 - Утврђивање посебне здравствене способности деце од шест до 14 година живота за
бављење спортским активностима
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
1100034 - Контролни преглед деце од шест до 14 година живота за утврђивање опште, односно
посебне здравствене способности за бављење спортским активностима
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
1100081 - Посебни преглед гојазне и предгојазне деце, школске деце и омладине
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
1100082 - Први преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
У области здравствене заштите одраслих омогућено је фактурисање додатих обележја уз следеће
услуге:
1200013 - Превентивни преглед одраслих
 44 – Израчунавање индекса телесне масе
 45 – Утврђивање пушачког статуса
 49 – Саветовање пацијента о здравим стиловима живота
1200039 - Први преглед одраслих ради лечења
 49 – Саветовање пацијента о здравсим стиловима живота
1200047 - Поновни преглед одраслих ради лечења
 49 – Саветовање пацијента о здравим стиловима живота
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1000025 - Спровођење имунизације, односно вакцинације
 50 – Вакцина против вируса грипа
 51 – Вакцина ТТ - против тетануса
 53 – Вакцина Хеп Б – против хепатитиса
1200056 - Анализа лабораторијских резултата
 39 – Анализа лабораторијских резултата HbA1c
 46 – Анализа лабораторијских резултата глукозе
 47 – Анализа лабораторијских резултата укупног холестерола
 48 – Анализа лабораторијских резулата фракција холестерола (LDL)
 73 – Анализа лабораторијских резултата фракција холестерола (HDL)
 74 – Анализа лабораторијских резулатат триглицерида
У области здравствене заштите жена омогућено је фактурисање додатих обележја уз следеће
услуге:
1300037 – Превентивни преглед труднице
 49 – Саветовање пацијента о здравим стиловима живота
1000215 – Индивидуални здравствено-васпитни рад
 32 – Скрининг дојке за услугу инд.здр.васпитни рад
У области стоматологије омогућено је фактурисање додатих обележја уз следеће услуге:
2400075 – Индивидуални здравствено-васпитни рад у ординацији; мотивација и обучавање у
одржавању оралне хигијене
 71 – Саветовање труднице о оралној хигијени током трудноће и дојења
 72 – Саветовање породиље о циркулаторном каријесу деце
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