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На основу члана 15. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 

18/05, 81/05 – исправка и 47/18), члана 201. став 3. Закона о здравственој 

заштити (,,Службени гласник РСˮ , број 25/19), члана 10. Правилника о 

акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне 

праксе („Службени гласник РС”, број 56/19), тачке 8. Одлуке о оснивању 

Агенције за акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник 

РС”, број 94/08) и члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених 

установа Србије, 

Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа је на 67. 

редовној седници одржаној 13. новембра 2019. године донео 

ОДЛУКУ 

о висини трошкова акредитације здравствених установа, других 

правних лица и приватне праксе 

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020. 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се цене услуга Агенције за акредитацију 

здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција) које обухватају: 

1) цене услуга, односно висину трошкова акредитације здравствених 

установа, других правних лица и приватне праксе, као поверених послова из 

тачке 4. Одлуке о оснивању Агенције за акредитацију здравствених 

установа Србије („Службени гласник РС”, број 94/08) и 

2) цене услуга едукације кандидата за оцењивача и оцењивача са Листе 

спољашњих оцењивача Агенције из члана 10. Правилника о акредитацији 

здравствених установа, других правних лица и приватне праксе („Службени 

гласник РС”, број 56/19). 

Члан 2. 

Трошкови акредитације здравствених установа, других правних лица и 

приватне праксе су: 

1. Обрада захтева за стицање 

акредитације 
30.000,00 динара. 

2. Едукација за самооцењивање 30.000,00 дин. дан/едукатор. 

3. Спољашње оцењивање 55.000,00 дин. дан/оцењивач. 

4. Израда завршног извештаја са 

препорукама за унапређење квалитета 

рада: 
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– до 10 запослених у областима за које 

се тражи акредитација 
50.000,00 динара; 

– од 11 до 100 запослених у областима 

за које се тражи акредитација 
100.000,00 динара; 

– преко 100 запослених у областима за 

које се тражи акредитација 
150.000,00 динара. 

5. Едукација за израду Плана 

унапређења квалитета здравствене 

заштите 

30.000,00 дин. дан/едукатор. 

6. Редовне и ванредне посете 50.000,00 дин. дан/оцењивач. 

Трошкове акредитације из претходног става овог члана плаћају здравствене 

установе, друга правна лица и приватне праксе које поднесу захтев за 

стицање акредитације. 

Члан 3. 

Трошкови из члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке обухватају обраду и 

анализу захтева за акредитацију здравствене установе, другог правног лица, 

односно приватне праксе, верификацију достављених података подносиоца 

захтева, израду обавештења о висини трошкова акредитације и уговора 

којим се регулишу међусобна права и обавезе здравствене установе, другог 

правног лица, односно приватне праксе и Агенције. 

Трошкови из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке обухватају подршку 

здравственој установи, организационој јединици другог правног лица, 

односно приватној пракси, ради спровођења самооцењивања у виду 

пружања информација о поступку акредитације, пружање стручне подршке 

у формирању тимова за самооцењивање квалитета рада, објашњење 

стандарда и обезбеђивање едукације о начину самооцењивања и значају 

самооцењивања за унапређење квалитета рада здравствене установе, 

организационе јединице другог правног лица, односно приватне праксе. 

Трошкови из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке обухватају оцењивање 

квалитета рада здравствене установе, организационе јединице другог 

правног лица, односно приватне праксе, у односу на утврђене стандарде за 

одређену област здравствене заштите, односно грану медицине, денталне 

медицине, односно фармацеутске здравствене делатности, од стране 

спољашњих оцењивача које именује Агенција (у даљем тексту: оцењивач). 

Оцењивање квалитета рада подразумева спољашње оцењивање здравствене 

установе, организационе јединице другог правног лица, односно приватне 

праксе, што обухвата следећи скуп поступака: 

1) преглед општих аката, здравствене документације и других доказа о 

усаглашености са стандардима; 



2) разговор са органима управљања здравствене установе, другог правног 

лица, односно оснивачем приватне праксе; 

3) разговор са запосленима који су учествовали у самооцењивању; 

4) обилазак здравствене установе, организационе јединице другог правног 

лица, односно приватне праксе и прегледом просторних капацитета; 

5) преглед опреме, лекова и медицинских средстава; 

6) разговор са заинтересованим странама, пацијентима и запосленима; 

7) информисање запослених о обављеној акредитацијској посети по 

завршеној акредитацијској посети. 

Трошкови из члана 2. став 1. тачка 4. ове одлуке обухватају израду 

завршног извештаја о акредитацији који садржи опште информације о 

здравственој установи, организационој јединици другог правног лица, 

односно приватној пракси, оцене из самооцењивања и оцене и налаз тима за 

спољашње оцењивање квалитета рада. 

Трошкови из члана 2. став 1. тачка 5. ове одлуке обухватају едукацију 

запослених у здравственој установи, другом правном лицу, односно 

приватној пракси за израду Плана унапређења квалитета здравствене 

заштите. 

Трошкови из члана 2. став 1. тачка 6. ове одлуке обухватају редовну посету 

оцењивача у периоду важења решења о акредитацији здравственој 

установи, организационој јединици другог правног лица, односно приватној 

пракси, у циљу утврђивања имплементације плана унапређења квалитета 

здравствене заштите и провере начина на који се одржава стечена 

акредитација, као и ванредну посету оцењивача здравственој установи, 

организационој јединици другог правног лица, односно приватној пракси 

уколико постоји основ сумње да се не поштују прописани стандарди и/или 

уколико је извршена промена у организацији, нивоу и врстама услуга које се 

пружају. 

Трошкови из члана 2. став 1. тач. 2. и 5. ове одлуке обухватају уговорене 

накнаде између подносиоца захтева за стицање акредитације и Агенције и 

које представљају приход Агенције. 

Трошкови из члана 2. став 1. тач. 3. и 6. ове одлуке обухватају бруто 

накнаде оцењивача са укљученим пореским трошковима, доприносима за 

обавезно социјално осигурање, трошковима пута, смештаја и исхране 

оцењивача у складу са Одлуком о висини накнада и трошкова и врстама 

ангажовања оцењивача коју доноси Управни одбор Агенције. 

Висина укупних трошкова акредитације за сваку здравствену установу, 

друго правно лице, односно приватну праксу која је поднела захтев за 

стицање акредитације утврђује се уговором подносиоца захтева са 

Агенцијом у зависности од потребног броја едукатора и оцењивача и 



времена које је неопходно да би се спровео целокупан поступак 

акредитације. 

Члан 4. 

Трошкови едукације кандидата за оцењивача Агенције – едукативни курс за 

статус спољашњег оцењивача квалитета рада здравствене установе, другог 

правног лица и приватне праксе, износе 30.000,00 динара по кандидату за 

оцењивача. 

Трошкови едукације из става 1. овог члана обухватају израду Програма 

едукације, спровођење Конкурсног поступка, обраду пријава, избор 

кандидата за оцењиваче, реализацију Програма едукације, израду одлуке о 

потврђивању звања оцењивача и вођење Листе спољашњих оцењивача 

Агенције. 

Трошкови едукације оцењивача који се налазе на Листи спољашњих 

оцењивача Агенције износе 15.000,00 динара по оцењивачу. 

Трошкови едукације из става 3. овог члана обухватају израду и реализацију 

Програма едукације. 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини 

трошкова акредитације здравствених установа („Службени гласник РС”, број 

42/10). 

Овa одлука, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 42/2019 

У Београду, 13. новембра 2019. године 

Председник Управног одбора, 

проф. др Бранко Ристић, с.р. 


