


- да је добровољни давалац крви и да је крв да0 26 пута, 
- да су му пружене апотекарске услуге у износу од 866,69 динара издавања лекова са позитивне 

листе лекова,  
- да су наведене услуге пружене у  апотеци „Дрен“, 
- да је у току календарске 2020. године већ остварио право по предметној одлуци у износу од 

1.733,38 динара. 
Чланом 2. и 3. Одлуке о ддк прописано да се право на накнаду вредности услуга признаје за: 

стоматолошке услуге (стоматолошки преглед, интраорални снимак зуба, анестезију, вађење, лечење 
и пломбирање зуба), апотекарске услуге (плаћање основне партиципације за лекове и учешће 
пацијента у плаћању лекова са позитивне Листе лекова) и остале услуге (ампулирана терапија по 
упутници, ЕКГ снимање, одређивање нивоа шећера у крви), пружене у установама примарне 
здравствене заштите чији оснивач град Крагујевац и апотекама које нису у Плану мреже, а које су са 
Републичким фондом за здравствено осигурање закључиле уговор о пружању здравствене заштите 
из обавезног здравственог осигурања. Наведено право се  признаје  добровољним даваоцима који су 
крв дали 20-70пута до износа од 2.500,00 динара, односно који су крв дали преко 70 пута до износа 
од 5.000,00 динара на годишњем нивоу.  

Чланом 136. ЗУП-а прописано је да се решењем одлучује о праву, обавези и правном интересу 
странке, а чланом 10. став 1. алинеја трећа Одлуке о Градским управама прописано је да Градска 
управа решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана у  управним 
стварима из надлежности Града. 

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 
Овим решењем именовани је у потпуности остварио своје право на накнаду вредности 

здравствених услуга у 2020. години, по одредбама ове одлуке. 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се у року од 15 дана од дана пријема 

изјавити жалба Градском већу града Крагујевца. Жалба се предаје преко Градске управе за 
друштвене делатности и послове са грађанима -  непосредно или се шаље  препоручено путем 
поште, без плаћања таксе. Жалба се може изјавити и усмено на записник код  Градске управе за 
друштвене делатности и послове са грађанима. 
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Д-ти:                                                             
-подносиоцу захтева                                                     
-ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима 
-ГУ за заједничке послове 
- а/a      

 

 

 

 

 


