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162. 

На основу члана 10. став 1. тачка 2) Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања 
Фонда за социјално осигурање војних осигураникa (,,Службени гласник РС”, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13), 
Управни одбор Фонда за социјално осигурање војних осигураника, уз претходну сагласност министра одбране 
(Решење број 82-7 од 21. 03. 2022. године), доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИНДИКАЦИЈАМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  

НА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се индикације за протезе, ортопедска и друга помагала и медицинска средства 
(у даљем тексту: помагала), рокови трајања тих средстава и помагала и услови за израду, односно набавку тих 
средстава и помагала, као и обнављање, одржавање, услови и начин остваривања права на помагала која осигураним 
лицима обезбеђује Фонд за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд за СОВО). 

Под појмом помагала обухваћена су и медицинска средства за једнократну употребу – потрошни материјал 
који је неопходан за коришћење појединих помагала. 

Овим правилником утврђују се обрасци на основу којих војни осигураници и чланови њихових породица 
(у даљем тексту: осигуранa лицa) остварују право на помагала, као и доплата за помагала и услови и начин оства-
ривања доплате. 

Члан 2. 

Осигурано лице остварује право на помагала на основу индикација утврђених овим правилником и Листом 
помагала са индикацијама (у даљем тексту: Листа помагала), која је дата у Прилогу 1. овог правилника и чини 
његов саставни део. 

Члан 3. 

Помагала осигураним лицима обезбеђује Фонд за СОВО из средстава обавезног здравственог осигурања у 
складу са највишим износима накнаде дела помагала или целог помагала који су дати у Прилогу 3. овог правил-
ника и чине његов саставни део. 

У остваривању права на помагала осигурана лица учествују у трошковима коришћења тог вида здравствене 
заштите у висини прописаној Одлуком о учешћу војних осигураника и чланова њихових породица у трошковима 
здравствене заштите. 

Члан 4. 

Овај правилник се примењује и на друга лица која имају право на здравствену заштиту за време обављања војне 
дужности: ученици и кадети војношколских установа, лица на другом стручном оспособљавању за официре и подо-
фицире, војници на служењу војног рока и лица у резервном саставу док се налазе на војној дужности у Војсци Србије.  

Помагала за лица из става 1. овог члана обезбеђују се из средстава која су Законом о буџету распоређена на 
извршење Министарству одбране. 

Оверавање образаца из члана 16. овог правилника, за лица из става 1. овог члана врше надлежне стареши-
не команди, јединица и установа, односно руководиоци организационих јединица у чијем саставу су та лица. 

Пријем помагала која враћају лица из става 1. овог члана врше команде, јединице и установе, односно ор-
ганизационе јединице у чијем саставу су та лица. 
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II. ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ПОМАГАЛА 

Члан 5. 

Индикације за прописивање помагала чине: медицинска дијагноза утврђена у складу са Међународном 
класификацијом болести – Десета ревизија (у даљем тексту: МКБ10), функционални дефицит (на основу кли-
ничког прегледа и валидних клиничких функционалних тестова), узраст или антропометријске мере (телесна 
тежина и телесна висина) осигураног лица, стамбено-комунални и други услови који су од значаја за коришћење и 
правилну примену појединих помагала (стамбени простор, струја, вода, хигијенски ниво, ниво менталне очу-
ваности и сл.). 

Стандарди квалитета садржани су у Шифарнику помагала и чине: начин израде помагала (серијска или инди-
видуална израда помагала по мери), врсте материјала од којих се израђују помагала у целини или делови помагала, 
јединица мере помагала односно број и количину помагала.  

Шифарник помагала дат је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 6. 

Под условима прописаним овим правилником и у складу са индикацијама, осигурана лица могу добити следећа 
помагала: 

1) протетичка средства (протезе); 
2) ортотичка средства (ортозе); 
3) ортопедску и специјалну обућу; 
4) инвалидска колица и остала помагала за мобилизацију осигураног лица и за кретање (штапови, штаке, хода-

лице, скутери, дизалице и кревети); 
5) посебне врсте помагала и санитарне справе; 
6) очна помагала; 
7) слушна помагала и помагала за омогућавање гласa и говора; 
8) пулмолошка помагала; 
9) зубнопротетичка средства. 
Листу помагала, Шифарник помагала и Списак услуга одржавања помагала, на предлог организационе је-

динице Министарства одбране надлежне за послове здравства доноси Управни одбор Фонда за СОВО. 

Индикације за прописивање зубнопротетичких средстава 

Члан 7. 

Осигураном лицу обезбеђују се зубнопротетичка средства, и то: 
1) све врсте круница и надоградња зуба; 
2) покретне и непокретне протезе; 
3) оптуратуре, ресекционе протезе и епитезе; 
4) шине код пародонтопатије и нагризне шине код артропатије темпоромандибуларних зглобова; 
5) ортопедско-ортодонтска помагала; 
6) протетичке надокнаде код аномалија вилица и зуба. 

Члан 8. 

Осигураним лицима стављају се зубне крунице: 
1) када је деструирана круна зуба, а није довољно само пломбирање; 
2) на зубе – носаче непокретних протеза; 
3) на зубе – носаче кукица (по потреби); 
4) ако то захтева положај зуба; 
5) ради регулисања висине загрижаја. 
Ливене крунице стављају се осигураном лицу: 
1) ако се квар зуба не може на бољи начин санирати; 
2) ради регулисања висине загрижаја; 
3) ради израде дводелних мостова и преноса притиска парцијалних покретних протеза. 
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Члан 9. 

Зубнопротетичка средства из члана 7. овог правилника обезбеђују се осигураном лицу ако му недостаје један 
или више зуба односно ако су му оштећени вилица или меко ткиво. 

Осигураном лицу не обезбеђују се: 
1) покретне и непокретне протезе ако му недостаје један од молара или други премолар једнострано или 

обострано; 
2) непокретне протезе – привесци уназад, осим ако недостаје латерални секутић односно први премолар. 
Осигураном лицу не обезбеђују се истовремено мост и парцијална покретна протеза на преосталим зубима, 

осим када недостаје горњи латерални секутић или ако се преостали зуби повезују у једну целину израдом не-
покретне конструкције која ће носити разне врсте система за ретенцију парцијалних покретних протеза. 

Члан 10. 

Покретна протеза обезбеђује се, по правилу, осигураном лицу коме недостају више од три зуба један до другог 
у пределу премолара или молара. 

Непокретна протеза обезбеђује се осигураном лицу коме недостају више од три зуба један до другог, када 
размак између зуба носача, оклузија и артикулација то дозвољавају или ако недостају четири секутића. 

Као носач непокретне протезе може се користити и умњак, ако је довољно чврст да обезбеђује ношење такве 
протезе за предвиђени рок трајања. 

Члан 11. 

На основу медицинских индикација, осигураном лицу обезбеђује се покретна или непокретна протеза (привре-
мена или имедијатна). 

Осигураном лицу не обезбеђује се привремена или имедијатна протеза ако постоје индикације за обезбе-
ђење трајне протезе. 

Члан 12. 

На основу медицинских индикација, осигураном лицу обезбеђују се еносални дентални имплантанти у 
случају тоталне безубости доње вилице ради израде покретног протетичког рада, када није могуће израдити 
адекватну тоталну протезу услед ресорпције алвеоларног гребена, као и у случајевима једностране безубости 
горње и доње вилице када недостају премолари и молари. 

Осигураном лицу обезбеђују се еносални дентални имплантанти у случају недостатка једног зуба естетске 
регије.  

Члан 13. 

Оптуратори, ресекционе протезе и епитезе и протетичке надокнаде код аномалија вилица и зуба обезбеђују 
се осигураном лицу као самостално или додатно зубнопротетичко средство, ако је оштећено коштано или меко 
ткиво вилице и лица. 

Шине, као основно или додатно зубнопротетичко средство у лечењу пародонтопатије, обезбеђују се осигу-
раном лицу са додатком вештачких зуба или без тих зуба. 

Ортопедско-ортодонтска помагала обезбеђују се осигураном лицу код аномалије вилица и зуба. 
Рок трајања зубно-протетичких средстава износи за: 
1) крунице, ливене металне надоградње и непокретне протезе – четири године; 
2) крунице на зубима – носачима покретних парцијалних протеза – три године; 
3) крунице од акрилата – једна година; 
4) покретне парцијалне протезе од акрилата – две године; 
5) покретне тоталне протезе од акрилата – три године;  
6) покретне протезе са металном плочом – четири године; 
7) имедијатне парцијалне протезе – шест месеци; 
8) имедијатне тоталне протезе – једна година. 
Зубно-протетичка средства из члана 7. овог правилника за која у ставу 4. овог члана није одређен рок трајања, 

обезбеђују се осигураном лицу према предлогу лекара. 
Рокови из става 4. овог члана теку од дана када је осигураном лицу намештено зубно-протетичко средство. 
Пре истека рокова из ст. 4. и 5. овог члана, за протетичко средство које је израђено у цивилној здравственој 

установи, ако је протетичко средство постало неупотребљиво у првој половини наведеног рока, осигураном 
лицу се обезбеђује израда новог протетичког средства на терет установе која је израдила то средство, а у другој 
половини наведеног рока на терет Фонда за СОВО, без плаћања партиципације. 
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III. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛА 

1. Прописивање помагала 

Члан 14. 

Помагала се осигураним лицима обезбеђују на основу предлога надлежног лекара одговарајуће специјал-
ности (лекара специјалисте за физикалну медицину и рехабилитацију, ортопеда, хирурга, офталмолога, отори-
ноларинголога, неуролога, неурохирурга, уролога, гинеколога, стоматолога и стоматолога специјалисте, лекара 
специјалисте за пластичну и реконструктивну хирургију, лекара специјалисте за васкуларну хирургију, педијатра, 
пулмолога, кардиолога, хематолога и других специјалности). 

Изабрани лекар издаје рецепт за одређене врсте медицинских средстава за једнократну употребу (потрошна 
медицинска средства, као што су пелене, катетери и др.) дефинисане у Листи помагала, осим ако није другачије 
дефинисано. 

Највиши износи накнада за одређена медицинско-техничка помагала која се издају преко апотека дати су 
у Прилогу 5. овог правилника и чине његов саставни део. 

Предлог за израду помагала садржи све потребне медицинске и техничке услове за израду помагала. 

Члан 15. 

Ако вредност помагала које је прописано у Листи помагала прелази износ од 40.000 динара без ПДВ-а, 
потребно је Конзилијарно мишљење војноздравствене установе (у даљем тексту: Конзилијарно мишљење). 

Право на помагало утврђено овим правилником до 40.000 динара, за које није потребно издавање сагласности 
и Конзилијарног мишљења у смислу става 1. oвог члана, осигураном лицу утврђује Фонд за СОВО, осим помагала 
која се издају преко апотека. 

Изузетно, помагало за које није дефинисана цена или није обухваћено Листом помагала може се прописивати 
и одобравати на терет Фонда за СОВО уз претходну сагласност оправданости набавке помагала коју издаје орга-
низациона јединица Министарства одбране надлежна за здравство, а на основу важећег Конзилијарног мишљења. 

Право на помагало из ст. 1, 2. и 3. овог члана одобрава Фонд за СОВО оверавањем одговарајућег обрасца. 

2. Обрасци за прописивање помагала 

Члан 16. 

Обрасци за остваривање права на помагала су: 
1) Рецепт за ортопедско помагало – санитарну справу СнСл-С-90.0;  
2) Рецепт за наочаре СнСл-17.2; 
3) Лекарски рецепт СнСл-15.2;  
4) Образац за прописивање, одржавање и ремонт помагала ОПП; 
5) Лекарски рецепт – „Образац 2”; 
6) Реверс за издато помагало – Реверс; 
7) Конзилијарно мишљење; 
8) Извештај о провери функционалности помагала – Образац ИПФ; 
9) Изјава за обезбеђивање помагала већег стандарда – Образац ВС. 
Реверс, Образац ИПФ и Образац ВС дати су у прилозима 6, 8. и 9. овог правилника и чине његов саставни део. 

Члан 17. 

Осигурано лице које остварује здравствену заштиту у војноздравственој установи и санитетским једини-
цама и установама, право на помагало из овог правилника, остварује на основу обрасца СнСл-С-90.0 (Рецепт 
за ортопедско помагало – санитарну справу), СнСл-17.2 (Рецепт за наочаре) и СнСл-15.2 (Лекарски рецепт). 

Осигурано лице које остварује здравствену заштиту у цивилној здравственој установи, право на помагало из 
овог правилника, остварује на основу обрасца за прописивање, одржавање и ремонт помагала Образац ОПП чији 
садржај утврђује Републички фонд за здравствено осигурање, лекарског рецепта Образац 2, као и Обрасца СнСл-15.2.  

Обрасци СнСл-С-90.0 и СнСл-17.2 важе 90 дана од дана издавања од стране надлежног лекара. 
Образац 2 и СнСл-15.2 (Лекарски рецепт) за прописивање помагала важе 30 дана од дана издавања од 

стране изабраног лекара. 
Ако осигурано лице у року из става 3. овог члана испоручиоцу не преда образац или образац не може да 

искористи из било којег другог разлога (губитак обрасца, неупотребљивост обрасца због оштећења или нечи-
тљивости података и сл.), у обавези је да обнови поступак прописивања помагала и Фонду за СОВО достави 
неискоришћен оверен образац, а у случају губитка обрасца – писмену изјаву да образац није искористило. 
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Члан 18. 

На обрасцима из члана 17. овог правилника, осим Обрасца СнСл-17.2, изабрани лекар прописује осигураном 
лицу одређена помагала у складу са Листом помагала која се издају у апотеци. 

Помагала која изабрани лекар прописује на лекарском рецепту утврђена су на месечном нивоу, а издају се у 
количини одређеној у Листи помагала и Шифарнику помагала. 

3. Рокови трајања помагала 

Члан 19. 

Осигураном лицу помагало се даје на коришћење према утврђеним роковима трајања, дефинисаним Листом 
помагала, за сваку врсту помагала. 

Рокови трајања помагала утврђују се према старосној доби осигураног лица и другим критеријумима датим 
у Листи помагала, зависно од врсте помагала и исказују се у месецима или годинама. 

Рокови трајања помагала одређени овим правилником, рачунају се од дана овере одговарајућег обрасца за 
помагало.  

Прописивање дела помагала који има краћи рок трајања од целог помагала врши се у складу са роком трајања 
тог дела помагала. 

Пре истека рока трајања старих помагала, нова помагала се израђују и издају само под условима и на начин 
прописаним овим правилником. 

4. Обнављање помагала 

Члан 20. 

Под oбнављањем помагала, у смислу овог правилника, подразумева се право на замену помагала другим 
помагалом исте врсте пре истека рока трајања утврђеног овим правилником, које стиче осигурано лице код кога 
наступе такве анатомске или функционалне промене, због којих је даља употреба издатог помагала немогућа. 

Пре истека рокова трајања помагала предвиђених овим правилником, осигураном лицу израдиће се ново 
помагало односно поправиће се већ дато помагало ако је неупотребљивост помагала настала услед анатомских 
или функционалних промена односно после истека гарантног рока услед неиздржљивости материјала од кога 
је оно израђено. 

Процену анатомских или функционалних промена и оцену оправданости прописивања новог помагала врше 
три лекара одговарајуће специјалности или конзилијум. 

По истеку прописаног рока трајања помагала добијеног по овом правилнику, а која подлежу враћању, осигурано 
лице може добити ново помагало само ако је помагало које користи дотрајало, ако функционално не одговара 
или ако је услед оштећења постало неупотребљиво. 

Процену дотрајалости врши сервисер из фирме – испоручиоца помагала у складу са чланом 24. овог правилника. 
Оверу одговарајућег обрасца за замену и добијање другог помагала исте врсте врши Фонд за СОВО. 

5. Враћање помагала 

Члан 21. 

Осигураном лицу, за одређене врсте помагала утврђене овим правилником, овера обрасца врши се уз утврђивање 
обавезе враћања помагала Фонду за СОВО. 

У случају из става 1. овог члана, овера обрасца врши се уз реверс – писмену изјаву осигураног лица или лица 
које је донело образац на оверу, да ће помагало које по овереном обрасцу буде преузето, бити враћено Фонду 
за СОВО у року до 30 дана по престанку потребе за коришћењем помагала или по истеку утврђеног рока трајања 
за помагало. 

Ако је узрок престанка потребе за коришћењем помагала смрт осигураног лица, законски заступник или 
наследник осигураног лица, у обавези је да врати помагало Фонду за СОВО. 

Помагала за која је утврђена обавеза враћања посебно су обележена у Листи помагала. 

6. Издавање помагала која подлежу враћању 

Члан 22. 

Осигураном лицу издаје се коришћено помагало или оверава рецепт за набавку новог помагала. 
Осигураном лицу се оверава рецепт за набавку новог помагала, ако Фонд за СОВО не располаже коришћеним, 

исправним помагалом. 
Под коришћеним помагалом из става 1. овог члана, сматра се сервисирано помагало које је враћено Фонду 

за СОВО у складу са овим правилником, а за које је утврђено да је исправно. 
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За свако помагало које је враћено Фонду за СОВО, а није рађено по мери осигураног лица, овлашћени сервисер 
утврђује исправност, односно дотрајалост помагала. Исправност враћеног помагала овлашћени сервисер потврђује 
овером сервисне књижице, уз присуство овлашћеног лица Фонда за СОВО. 

Код коришћених помагала, гарантни рок утврђује испоручилац и тај рок износи најмање половину гарант-
ног рока за нова помагала. 

Рок трајања коришћеног помагала је половина рока трајања истоврсног новог помагала утврђеног овим пра-
вилником. 

Евиденцију о датим помагалима осигураним лицима са датумима издавања и враћања помагала, води Фонд за 
СОВО. 

7. Реверс 

Члан 23. 

Реверс се попуњава у три примерка када је помагало ново. Један примерак обрасца реверса задржава 
Фонд за СОВО при овери обрасца за прописивање помагала, а два примерка обрасца реверса враћају се оси-
гураном лицу, које их предаје испоручиоцу помагала. Испоручилац помагала оба примерка обрасца реверса 
оверава, један примерак обрасца реверса враћа осигураном лицу, а други примерак обрасца реверса доставља 
Фонду за СОВО уз рачун за испоручено помагало.  

За коришћено помагало реверс се попуњава у два примерка, и то један за осигурано лице, а други остаје Фонду 
за СОВО. 

8. Дотрајалост помагала 

Члан 24. 

Помагало је дотрајало када вредност поправке износи више од 51% цене новог помагала исте врсте, што 
сервисер утврђује у извештају у присуству овлашћеног лица Фонда за СОВО. 

Процену дотрајалости враћеног помагала врши сервисер на позив овлашћеног лица Фонда за СОВО, одмах 
по пријему враћеног помагала, а сервисирање помагала за које је утврђено да није дотрајало, врши се у складу 
са закљученим уговором са испоручиоцем помагала. 

Од момента враћања помагала до издавања осигураном лицу, помагало се налази у просторијама Фонда за 
СОВО, осим у периоду сервисирања. 

Процена дотрајалости и сервисирање враћеног помагала уређује се уговором са испоручиоцем. 
Подаци о сервисирању коришћеног помагала које није дотрајало, уписују се у сервисну књижицу. 
Коришћено помагало за које је утврђено да је исправно, осигураном лицу издаје Фонд за СОВО, при чему у 

гарантни лист уписује датум испоруке. 

IV. ИСПОРУЧИОЦИ ПОМАГАЛА 

Члан 25. 

Осигурано лице у складу са овим правилником остварује право на помагала, делове помагала, потрошни 
материјал за поједина помагала и одржавање помагала код правних и физичких лица произвођача помагала, 
односно других правних и физичких лица која имају дозволу за обављање промета медицинских средстава, 
са којима Фонд за СОВО има закључен уговор (у даљем тексту: испоручиоци помагала), војним апотекама, 
цивилним апотекама и апотекарским установама са којима Фонд за СОВО има закључен уговор. 

Испоручилац помагала одговоран је за квалитет, безбедност и ефикасност помагала. 
Испоручилац помагала потребно је да има: 
1) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији испоручиоца као привредног субјекта; 
2) решење министарства надлежно за послове здравства да може да се бави производњом, односно про-

метом медицинских средстава;  
3) решење Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије за упис помагала у Регистар меди-

цинских средстава, осим апотека и здравствених установа које делатност обављају на основу закона и 
имају уговор са Фондом за СОВО о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања; 

4) уговор о пословно-техничкој сарадњи са испоручиоцем од кога се врши набавка медицинског средства 
које је предмет понуде и који има дозволу Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије 
за производњу, односно промет медицинског средства. 

Фонд за СОВО за потребе обезбеђивања помагала, делова помагала и потрошног материјала за поједина 
помагала закључује уговоре о испоруци помагала са испоручиоцима из става 1. овог члана. 

Уговори из става 4. овог члана закључују се на основу понуде испоручиоца помагала поднете на основу јавног 
позива. 

Уговори из става 4. овог члана закључују се на период од три године. 
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Члан 26. 

Помагала која осигураним лицима Фонд за СОВО обезбеђује на основу овог правилника, морају да буду: 
1) произведена, одржавана и употребљавана према прописаним условима и за намену за коју су произведена 

тако да не угрожавају здравље корисника помагала и других особа; 
2) произведена према одговарајућем квалитету у складу са прописима донетим на основу важећег Закона о 

лековима и медицинским средствима; 
3) да имају дозволу за стављање у промет, издату од стране надлежног органа, односно агенције, у складу са 

законским прописима који регулишу ту област. 

1. Обавеза испоручиоца 

Члан 27. 

Испоручилац је обавезан да осигураном лицу испоручи функционално помагало израђено у свему према одго-
варајућем обрасцу и у складу са закљученим уговором. 

Испоручилац уручује помагало осигураном лицу одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана примљеног 
одговарајућег обрасца. 

Члан 28. 

Ако је на обрасцу СнСл-С-90.0, СнСл-15.2, ОПП или лекарском рецепту – Образац 2 прописана количина 
серијски произведеног помагала неусклађена са количином помагала у оригиналном паковању, због чега није 
могуће испоручити прописану количину помагала, испоручилац је у обавези да испоручи најближу већу количину 
помагала, с обзиром на количину оригиналног паковања серијски произведеног помагала. 

Члан 29. 

Квалитет и функционалност испорученог помагала у складу са одговарајућим обрасцем, гарантује испоручилац.  
Испоручилац је у обавези да, уз помагало изда упутство за употребу и одржавање, као и гарантни лист који 

садржи: гарантни рок произвођача за цело помагало и поједине делове, право на рекламацију, право и услове 
одржавања (сервисирање, поправка, ремонт и замена целог дела или дела помагала зависно од врсте помагала), 
као и списак овлашћених сервиса за одржавање најмање за рок трајања помагала утврђен овим правилником. 

Гарантни рок испоручиоца за помагало или део помагала не може бити краћи од гарантног рока произвођача 
помагала или дела помагала. 

Испоручилац је у обавези да о свом трошку одржава помагало или део помагала до краја гарантног рока, као и 
да уз сваки замењен део изда гарантни лист. 

Гарантни рок тече од дана испоруке помагала осигураном лицу. 

2. Провера функционалности помагала 

Члан 30. 

Лекар специјалиста или конзилијум који је прописао помагало, за помагала за која је то предвиђено овим 
правилником, врши проверу функционалности помагала, у року од 30 дана од дана уручења помагала осигу-
раном лицу, потврђивањем да је испоручено одговарајуће помагало, и то: 

1) да је помагало које служи за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогу-
ћавање ослонца, које спречава настанак деформитета и коригује постојећи деформитет и које олакшава 
вршење основних животних функција (ортозе ‒ мидери и протезе); 

2) да је испоручено помагало одговарајућег стандарда у складу са овим правилником и да је исправно (да је 
израђено у складу са прописаним елементима за то помагало); 

3) да је осигурано лице корисник помагала. 
Проверу функционалности из става 1. овог члана, по правилу, врши лекар специјалиста или конзилијум ко-

ји је помагало прописао, уз присуство осигураног лица, а изузетно, у случају спречености лекара специјалисте који 
је помагало прописао, врши лекар специјалиста исте специјалности у тој здравственој установи (у даљем тек-
сту: лекар специјалиста). 

О извршеној провери из става 1. овог члана сачињава се извештај о провери функционалности на обрасцу ИПФ 
у складу са одредбама овог правилника. 

Образац ИПФ попуњава се у три примерка, од којих један примерак здравствена установа, у којој је запослен 
лекар специјалиста који је прописао помагало, у року од три дана од дана извршене провере функционалности 
испорученог помагала доставља Фонду за СОВО, други примерак испоручиоцу помагала, а трећи примерак 
уручује се осигураном лицу. 

Проверу функционалности стоматолошких надокнада врши доктор стоматологије (у даљем тексту: изабрани 
стоматолог) или лекар специјалиста који је прописао помагало, у складу са овим правилником. Податак о извр-
шеној провери функционалности стоматолошке надокнаде уноси се у стоматолошки здравствени картон осигу-
раног лица и о провери функционалности не сачињава се извештај из става 4. овог члана. 
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3. Извештај о провери функционалности помагала 

Члан 31. 

Уколико осигурано лице сматра да испоручено помагало или део помагала има одређене недостатке може 
поднети писани приговор Фонду за СОВО у року од 15 дана од дана потврђене функционалности. Директор Фонда 
за СОВО у обавези је да образује комисију од три члана, и то: лекар одговарајуће специјалности на предлог 
организационе јединице Министарства одбране надлежне за здравство, испоручилац спорног помагала и лице 
запослено у Фонду за СОВО. 

Директор Фонда за СОВО у обавези је да образује комисију из става 1. овог члана и у случају писаног приго-
вора осигураног лица поднетог у року од 15 дана, на испоручено помагало за које није овим правилником про-
писана провера функционалности. 

Комисија из ст. 1. и 2. овог члана, у присуству осигураног лица, доноси оцену о функционалности помагала, 
односно оцену по приговору осигураног лица. 

Ако комисија из ст. 1. и 2. овог члана утврди недостатак у функционалности помагала, односно утврди основа-
ност приговора, испоручилац је у обавези да отклони недостатке на терет онога ко је одговоран за настали недостатак. 

V. ОДРЖАВАЊЕ ПОМАГАЛА 

1. Одржавање помагала након истека гарантног рока и ремонт 

Члан 32. 

Одржавање помагала обухвата сервисирање помагала, поправку целог или дела помагала, замену дела по-
магала, као и ремонт, на терет Фонда за СОВО, у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања 
помагала, под условом да је претходно извршена провера функционалности издатог помагала у складу са од-
редбама овог правилника. 

Сервисирање помагала обухвата редован годишњи сервис, у складу са Шифарником помагала.  
Поправка дела помагала обезбеђује се у случају квара до кога је дошло без кривице у руковању осигураног лица.  
Замена дела помагала обезбеђује се због дотрајалости дела помагала услед употребе.  
Ремонт помагала обезбеђује се по истеку рока трајања помагала, под условом да је претходно извршена 

провера функционалности издатог помагала у складу са одредбама овог правилника. 
Ремонт помагала подразумева замену дела помагала за помагала одређена као што је наведено у Шифарнику 

помагала. 
Одржавање, односно сервисирање помагала, поправку целог или дела помагала и замену дела помагала и 

ремонт, уписује сервисер у сервисну књижицу. 
Сервисну књижицу из става 7. овог члана осигураном лицу издаје сервисер најкасније код првог сервисирања, 

што се ближе регулише уговором. 
У сервисну књижицу из става 7. овог члана, уписују се најмање следећи подаци: 
1) назив помагала; 
2) шифра помагала прописана овим правилником; 
3) произвођач, односно испоручилац; 
4) гарантни рок помагала; 
5) датум издавања помагала осигураном лицу; 
6) врста услуге у оквиру одржавања (сервисирања, поправке, замене), односно ремонта; 
7) датум извршене услуге одржавања, односно ремонта; 
8) потпис и печат овлашћеног сервисера. 
Осигурано лице има право на одржавање помагала или дела помагала под условима прописаним овим 

чланом и то за помагала за која је у Шифарнику помагала прописано да се могу сервисирати, поправити, заме-
нити и ремонтовати. 

Осигурано лице из става 10. овог члана остварује право на одржавање помагала или дела помагала на на-
чин који је утврђен за остваривање права на помагало.  

2. Одржавање помагала до истека гарантног рока 

Члан 33. 

Одржавање помагала до истека гарантног рока за помагало или део помагала обезбеђује испоручилац по-
магала, у складу са уговором. 
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Осигурано лице сноси трошкове поправке помагала, односно дела помагала, ако намерно или из крајње не-
пажње, односно неодговарајућег коришћења или нестручне употребе, непоштовања упутства о употреби, уништи, 
односно поквари помагало или део помагала. 

Члан 34. 

Фонд за СОВО одређује лице за пријем враћених помагала, обезбеђује простор за пријем враћених помагала 
и позива овлашћеног сервисера ради утврђивања исправности, односно дотрајалости враћеног помагала. 

О враћеним помагалима, утврђеној исправности, односно дотрајалости помагала, Фонд за СОВО води посебну 
евиденцију. 

Директор Фонда за СОВО, за помагало за које је утврђено да је дотрајало у смислу члана 24. став 1. овог пра-
вилника, доноси одлуку да се такво помагало уступи без накнаде војноздравственој установи или установи соци-
јалне заштите са којом Фонд за СОВО има закључен уговор, или рециклира. За рециклирање Фонд за СОВО 
закључује уговор са овлашћеним субјектима за рециклирање. 

Члан 35. 

Фонд за СОВО организује и спроводи контролу извршења закључених уговора са испоручиоцем помагала. 

3. Доплата за помагала и одржавања помагала 

Члан 36.  

За сва помагала из Листе помагала одређени су највиши износи накнаде која се обезбеђује из средстава обаве-
зног здравственог осигурања.  

Осигурано лице има право на доплату за помагало исте врсте већег стандарда од стандарда који је прописан 
у члану 5. став 2. овог правилника.  

Доплата из става 2. овог члана је разлика између накнаде из става 1. овог члана и цене истог помагала већег 
стандарда од стандарда који је прописан у члану 5. став 2. овог правилника.  

Осигурано лице доплату из става 3. овог члана обезбеђује из сопствених средстава.  
Одржавање помагала, сервис, поправка и замена дела помагала већег стандарда обезбеђује се из средстава 

обавезног здравственог осигурања до висине највише прописаног износа накнаде која укључује комплетну услугу 
одржавања помагала и делова помагала са Списка услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највиших 
износа накнада који укључују комплетну услугу, која је дата у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни део.  

Уколико помагало већег стандарда од стандарда који је прописан у члану 5. став 2. овог правилника садржи 
делове помагала које не садржи помагало из Листе помагала, трошкове дела помагала већег стандарда сноси 
осигурано лице у целости из сопствених средстава.  

Право на помагало већег стандарда од стандарда прописаног овим правилником осигурано лице остварује 
на основу Обрасца ВС.  

Образац ВС попуњава се у 4 (четири) примерка, по два за испоручиоца помагала и осигурано лице.  
Један примерак Обрасца ВС из става 7. овог члана испоручилац помагала доставља Фонду за СОВО, а осигурано 

лице здравственој установи у којој је запослен лекар специјалиста одговарајуће специјалности који је прописао 
помагало.  

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 

Спровођење поступка и закључивање уговора врши Фонд за СОВО. 

Члан 38. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о индикацијама за протетичка, ор-
тотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе (,,Службени војни лист”, број 17/18). 

Члан 39. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном листу”. 

Број 46-39 
У Београду, 25. марта 2022. године 

В. д. председника  
Управног одбора 
потпуковник  
Милан Живић, с. р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА 
Број _________ 

_______________ 20___. године 
Б Е О Г Р А Д 

 

 

 
 

РЕВЕРС ЗА ИЗДАТО ПОМАГАЛО 
 
 

На основу члана 16, 21. и 23. Правилника о индикацијама и начину остваривања права на медицинско-техничка 
помагала (,,Службени војни лист”, број ____ ) за помагала која се издају на терет обавезног здравственог 
осигурања обавезујем се изјавом, под материјалном и кривичном одговорношћу да ћу одобрено помагало 
________________________________________, преузето у Фонду за социјално осигурање војних осигураника 
(у даљем тексту: Фонд за СОВО) или код овлашћеног испоручиоца, у року од 30 дана по престанку потребе за 
коришћењем, вратити Фонду за СОВО. 
 
 
Изјаву дао ________________________ 

ЈМБГ ____________________________ 

Адреса ___________________________ 

Број личне карте ___________________ 

Помагало ___________________________________________ издато је дана _____________________________ 

осигураном лицу ______________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
                  Испоручилац                                               (М. П.)                                    Пријем помагала потврђује 

________________________                                                         __________________________ 
                (одговорни радник)                                                                                                               (име и презиме) 

 
 
 
1) Реверс се попуњава у три примерка кадa је помагало ново. Један примерак остаје Фонду за СОВО, а два се 
дају осигураном лицу које их предаје испоручиоцу помагала. Испоручилац оверава оба примерка, један 
примерак враћа осигураном лицу, а други доставља Фонду за СОВО уз рачун за помагало.  
2) Реверс се попуњава у два примерка када је помагало коришћено, и то један примерак за осигурано лице, а 
други остаје Фонду за СОВО. 
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_______________________________
(здравствена установа) 

_______________________________
(место) 

_______________________________
(број и датум) 

   

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОВЕРИ 
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОМАГАЛА 

 
1. Потврђујем да је осигураном лицу ___________________________________________________ 
                                                                                      (име и презиме) 

из ____________________________________________________________________________ 
                                                                   (место и адреса) 

ЛБО ____________________________, број здравствене књижице – картицe здравственог осигурања 
______________________________________________________________ испоручено помагало 
______________________________________________________________________________ 

(назив и шифра помагала) 
 
1.1. Помагало је функционално у смислу члана 30. Правилника о индикацијама и начину остваривања права 
на медицинско-техничка помагала. 
 
1.2. Помагало није функционално из следећих разлога: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ 
    (заокружи одговарајући број – тачку 1.2 образложити) 

 
2. Провера функционалности извршена је дана _____________________ године. 
 
Овај извештај попуњава се у три примерка. Један примерак здравствена установа доставља Фонду за СОВО у 
року од три дана од дана извршене провере функционалности, а два примерка се дају осигураном лицу од 
чега један примерак за испоручиоца, а један остаје осигураном лицу. 
 
 
                                                                                         (М. П.)                        ____________________________ 
           (потпис и факсимил лекара)   
 
 
 
Напомена: помагало је функционално јер: 

– служи за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, 
који спречава настанак деформитета и коригује постојећи деформитет; 

– олакшава вршење основних животних функција; 
– одговарајућег је стандарда у складу са Правилником о индикацијама и начину остваривања права на 

медицинско-техничка помагала која се обезбеђују на терет обавезног здравственог осигурања; 
– осигурано лице је корисник помагала. 
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ИЗЈАВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОМАГАЛА ВЕЋЕГ СТАНДАРДА 
 
 
 
1. ПОПУЊАВА ОСИГУРАНО ЛИЦЕ  
 
Изјављујем да желим да набавим помагало _______________________________________________ 
                                                                                               (назив помагала)  
исте врсте али већег стандарда од прописано Правилником о индикацијама и начину остваривања права на 
медицинско-техничка помагала (у даљем тексту: Правилник). 
 
Упознат сам да плаћам из сопствених средстава: 

 доплату за помагало исте врсте већег стандарда, коју чини разлика између накнаде коју обезбеђује Фонд 
за СОВО и цене истог помагала већег стандарда од прописаног Правилником; 

 доплату за одржавање помагала, сервис, поправку и замену дела помагала, коју чини разлика између 
накнаде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања за помагало и делове помагала 
које би осигурано лице добило по стандарду прописаним Правилником и цене за одржавање помагала, 
сервис, поправку и замену дела помагала истог помагала већег стандарда од прописаног Правилником; 

 у целости трошкове дела помагала већег стандарда које не садржи помагало из Листе помагала. 

Изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

У _____________________, дана, ____________ године. 

 

                                                                                                         ИЗЈАВУ ДАЈЕ 

 
 _________________________ 
                (име и презиме) 

 _________________________ 
                (ЈМБГ или ЛБО) 

 _________________________ 
              (адреса становања) 

 
2. ПОПУЊАВА ИСПОРУЧИЛАЦ 

Потврђујем да је наведену изјаву дао/ла _____________________________________, у сврху набавке  
                                (име и презиме) 

помагала _______________________________________________________________________ 
                                                                         (назив помагала) 
већег стандарда од прописаног Правилником.  
 
  

(М. П.) 

                                                                                                            Овлашћено лице испоручиоца 

  __________________________ 
 
 
Напомена: образац ВС попуњава се у четири примерака, по два за испоручиоца помагала и осигурано лице. 
Један примерак обрасца ВС испоручилац помагала доставља Фонду за СОВО, а осигурано лице један 
примерак обрасца ВС доставља здравственој установи у којој је запослен лекар који је прописао помагало. 
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Страна 264 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 282 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 290 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
 

 



11. април 2022. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Страна 291 – Број 11
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11. април 2022. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Страна 295 – Број 11
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Страна 298 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 300 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 302 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 304 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 306 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 308 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 312 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 314 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 316 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 318 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Страна 320 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
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Прилог 2. 
 

ШИФАРНИК ПОМАГАЛА 

I. ПРОТЕТИЧКА СРЕДСТВА 

ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 
ШИФРА НАЗИВ ПОМАГАЛА 

ШИФРА 
ДЕЛА ИЛИ 

ПОМАГАЛА ДЕЛОВИ ПОМАГАЛА СТАНДАРД 

1 2 3 4.1 4.2 

1.1. ПРОТЕЗЕ ЗА ГОРЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТЕ 

1.1.1. ПОДЛАКАТНЕ ПРОТЕЗЕ 

00101 естетска рукавица индивидуална израда  
– пластика 

00102 пуњење пластика 001 Естетска протеза шаке 

00103 инсерт метал 

00201 лежиште пластика 

00202 подлакатни естетски део пластика, метал 

00203 естетска шака пластика, метал 

00204 естетска рукавица пластика 
002 Подлакатна (трансрадијална) 

естетска протеза (пасивна) 

00205 суспензија метал, пластика, тканина

00301 лежиште двоструког зида пластика 

00302 подлакатни део пластика, метал 

00303 механички зглоб клизни 
(ротор) метал, пластика 

00304 механичка шака метал, пластика 

00305 суспензија метал, пластика, тканина

003 

Подлакатна (трансрадијална) 
егзоскелетна – механичка 
протеза са уграђеном шаком 
(радна – функционална 
протеза) 

00306 естетска рукавица пластика 

00401 лежиште пластика 

00402 електроде метал 

00403 кабл електроде метал, пластика 

00404 миоелектрична шака метал, пластика 

00405 естетска рукавица пластика 

00406 батерија Ni-Cd 

00407 пуњач батерија серијски производ 

004 Подлакатна (трансрадијална) 
миоелектрична протеза 

00408 лулица пластика 

1.1.2. НАДЛАКАТНЕ ПРОТЕЗЕ 

00501 лежиште пластика 

00502 надлакатни део пластика, метал 

00503 подлакатни део пластика, метал 

00504 естетска шака пластика, метал 

00505 естетска рукавица пластика 

005 Надлакатна (трансхумерална) 
естетска протеза 

00506 суспензија кожа, пластика, тканина

00601 лежиште пластика 
00602 надлакатни део пластика, метал 
00603 лакатни зглоб са кочницом пластика, метал 
00604 подлакатни део пластика, метал 
00605 ротор пластика 
00606 механичка радна шака метал, пластика 
00607 суспензија пластика, кожа, тканина

006 

Надлакатна (трансхумерална) 
егзоскелетна – механичка 
протеза с механичким зглобом 
(радна – функционална) 

00608 естетска рукавица пластика 
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00701 лежиште пластика 

00702 надлакатни део пластика, метал 

00703 спољни лакатни зглоб  
са кочницом пластика, метал 

00704 подлакатни део пластика, метал 

00705 ротор метал 

00706 шака механичка (радна) метал, пластика 

00707 суспензија метал, пластика, тканина

007 

Надлакатна (трансхумерална) 
ендоскелетна механичка проте-
за са спољним лакатним згло-
бом (радна – функционална) 

00708 естетска рукавица пластика 

00801 лежиште пластика 

00802 надлакатни део пластика 

00803 лакат метал, пластика 

00804 подлакатни део пластика, метал 

00805 миоелектрична шака метал, пластика 

00806 батерија Ni-Cd 

00807 естетска рукавица пластика 

00808 ротор метал 

00809 суспензија метал, пластика, тканина

00810 микропроцесор метал 

008 
Механоелектрична надлакатна 
(трансхумерална) протеза 
(Хибридна) 

00811 микропрекидач метал 

00901 лежиште пластика 

00902 пасивни зглоб рамена пластика, метал 

00903 надлакатни део пластика, метал 

00904 пасивни зглоб лакта пластика, метал 

00905 подлакатни део пластика, метал 

00906 естетска шака пластика, метал 

00907 суспензија пластика, метал, тканина 

009 Естетска протеза после 
дезартикулације рамена 

00908 естетска рукавица пластика 

1.1.3. ПОТРОШНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТЕЗЕ ГОРЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА 
01001 навлака надлакатна памук 

01002 навлака надлакатна вуна 

01003 навлака надлакатна синтетика 

01004 навлака подлакатна памук 

01005 навлака подлакатна вуна 

010 Навлака за патрљак  
(надлакатна или подлакатна) 

01006 навлака подлакатна синтетика 

011 Еластични завој 011 еластични завој текстил, 2 x 1 

1. Поправка протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока 

Р001 Корекција лежишта протезе 
(пластика) 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009 

Р002 Бандажа надлакатне протезе 005; 006; 007; 008; 009 
Р003 Бандажа подлакатне протезе 002: 003; 004 

Р004 Оправка механичке шаке 003; 006; 007 

Р005 Оправка миоелектричне 
подлакатне протезе 004 

Р006 Оправка механоелектричне 
надлакатне протезе 008 

Р007 Оправка надлакатне механичке 
протезе 006; 007; 009 
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2. Замена дела протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока 

А001 Замена пластичног лежишта  
на надлакатној протези 00501; 00601; 00701; 00801; 00901 

А002 Замена пластичног лежишта  
на подлакатној протези 00201; 00301; 00401 

А003 Замена надлакатне суспензије 00506; 00607; 00707; 00809; 00907 
А004 Замена подлакатне суспензије 00205; 00305 
А005 Замена лакатног зглоба 00603; 00703; 00803; 00904 

А006 Замена механичког ручног 
зглоба (ротор) 00303; 00605; 00705; 00808 

А007 Замена естетске шаке 00203; 00504; 00906 
А008 Замена радне шаке (механичке) 00304; 00606; 00706 
А009 Замена естетске рукавице 00101; 00204; 00306; 00405; 00505; 00608; 00708; 00807; 00908 
А010 Замена миоелектричне шаке 00404; 00805 

3. Ремонт протеза за горње екстремитете 

R001 

Подлакатна (трансрадијална)  
егзоскелетна механичка протеза 
са уграђеном шаком (радна  
– функционална протеза)  
– замена механичког зглоба  
са ротором, механичке шаке,  
суспензије и естетске рукавице 

00303, 00304, 00305, 00306 

R002 
Надлакатна (трансхумерална) 
естетска протеза – замена  
естетске шаке и суспензије 

00504, 00506 

R003 

Надлакатна (трансхумерална)  
егзоскелетна – механичка протеза  
са механичким зглобом (радна  
– функционална) – замена ротора, 
механичке шаке и суспензије 

00605, 00606, 00607 

R004 

Надлакатна (трансхумерална) 
ендоскелетна механичка проте-
за са спољним лакатним згло-
бом (радна – функционална)  
– замена спољног лакта, ротора, 
механичке шаке и суспензије 

00703, 00705, 00706, 00707 

R005 

Естетска протеза после дезарти-
кулације рамена – замена естет-
ске шаке, суспензије и естетске 
рукавице  

00906, 00907, 00908 

1.2. ПРОТЕЗЕ ЗА ДОЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТЕ 

1.2.1. ПОТКОЛЕНЕ ПРОТЕЗЕ 

01201 привремено лежиште пластика 

01202 лежиште пластика 
01203 стопало пластика, кожа 

012 
Протеза после делимичне ампу-
тације стопала по Шопарту и 
Лисфранку (Chopart, Lisfranc) 

01204 ортопедска ципела по мери 2 х 1 

01301 привремено лежиште пластика 

01302 лежиште пластика 

01303 уметак тепефон 

01304 адаптер метал, дрво 

01305 протетско стопало пластика 

01306 суспензија тканина, кожа 

013 
Потколена протеза после ампу-
тације стопала по Сајму (Symе) 
са ослонцем на кондиле тибије 

01307 ортопедска ципела по мери 2 х 1 
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01401 привремено лежиште пластика 
01402 лежиште пластика 
01403 уметак тепефон 
01404 потколени део – малеол дрво, пластика 
01405 протетско стопало пластика 
01406 транстибијална суспензија кожа, eластична тканина

014 
Потколена (транстибијална) 
егзоскелетна пластична протеза 
(функционална) 

01407 ортопедска ципела по мери 2 х 1 
01501 привремено лежиште пластика 
01502 лежиште пластика 
01503 уметак педилин 

01504 одговарајући адаптер  
за лежиште метал 

01505 скелетни потколени део са 
одговарајућим адаптером метал, дрво 

01506 протетско стопало са од-
говарајућим адаптером пластика, метал, дрво 

01507 козметска облога молтопрен 

01508 транстибијална суспензија еластична суспензијска 
коленица (кожа, тканина)

015 

Потколена (транстибијална)  
ендоскелетна протеза  
(функционална) за основни  
ниво покретљивости  
(К1 ниво покретљивости) 

01509 ортопедска ципела по мери 2 х 1 

01601 привремено лежиште пластика 

01602 лежиште пластика 

01603 силиконски уметак  
са завртњем силикон лајнер 

01604 одговарајући адаптер  
за лежиште нерђајући челик 

01605 
скелетни потколени део са 
одговарајућим адаптером нерђајући челик 

01606 
протетско стопало – дина-
мичко са одговарајућим 
адаптером 

серијски производ 

01607 козметска облога молтопрен 

01608 транстибијална 
суспензија 

бравица за закључавање 
(са еластичном суспен-
зијском коленицом) 

016 

Потколена (транстибијална)  
ендоскелетна протеза  
(функционална) за пацијенте  
са ограниченим кретањем ван 
куће (К2 ниво покретљивости) 

01609 ортопедска ципела по мери 2 х 1 

01701 привремено лежиште пластика 

01702 лежиште 
пластика ојачана 
графитним влакнима 

01703 уметак гел навлака 

01704 одговарајући адаптер  
за лежиште титанијум 

01705 
скелетна потколена цев са 
одговарајућим адаптером титанијум 

01706 

протетско стопало – кар-
бонско стопало са одго-
варајућим адаптером 

титанијум и карбонска 
влакна, двострука кар-
бонска опруга, водоот-
порно, носивост 125 kg 

01707 козметска облога молтопрен 

01708 транстибијална суспензија
вентил вакуум (са суспен-
зијском гел коленицом) 

017 

Потколена (транстибијална)  
ендоскелетна протеза  
(функционална) за пацијенте 
без ограничења кретања ван  
куће (К3 ниво покретљивости) 

01709 ортопедска ципела по мери 2 х 1 
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01801 привремено лежиште пластика 

01802 лежиште пластика ојачана 
графитним влакнима 

01803 уметак гел навлака 

01804 одговарајући адаптер за 
лежиште титанијум 

1805 скелетна потколена цев са 
одговарајућим адаптером титанијум 

1806 
карбонско протетско сто-
пало са одговарајућим 
адаптером 

титанијум и карбонска 
влакна, двострука кар-
бонска опруга, водоот-
порно, носивост 125 kg 

01807 козметска облога молтопрен 

1808 транстибијална 
суспензија 

вакуум вентил који је у 
саставу цеви (са суспен-
зијском гел коленицом) 

018 

Потколена (транстибијална)  
ендоскелетна протеза (функцио-
нална) за високо активне паци-
јенте (нпр. рекреативне и спорт-
ске активности; К4 ниво покре-
тљивости) 

01809 ортопедска ципела по мери 2 х 1 

019 Протеза за купање потколена 019 серијски производ   

1.2.2. НАТКОЛЕНЕ ПРОТЕЗЕ 
02001 привремено лежиште пластика 
02002 лежиште пластика 
02003 уложак силикон лајнер 

02004 
дезартикулационо коле-
но с кочницом, модулар-
но полицентрично 

метал, пластика 

02005 скелетни потколени део титанијум 
02006 протетско стопало метал, карбонска влакна
02007 козметска облога пластика, сунђер 
02008 суспензија кожа, тканина 

020 
Протеза после дезартикулације 
колена ендоскелетна (функцио-
нална)  

02009 ортопедска ципела по мери 2 х 1 

02101 привремено лежиште пластика 
02102 лежиште пластика 

02103 одговарајући адаптер за 
лежиште метал 

02104 скелетни натколени део метал 

02105 

механичко колено – једно-
осовинско са кочницом  
– са одговарајућим адапте-
ром 

метал 

02106 скелетни потколена цев са 
одговарајућим адаптером метал 

02107 протетско стопало са од-
говарајућим адаптером пластика 

02108 козметска облога молтопрен 

02109 појас за суспензију  
протезе натколене текстил 

02110 
флексибилни уметак  
(за уздужно – овално 
лежиште) 

педилин 

021 

Натколена (трансфеморална) ен-
доскелетна протеза (функционал-
на) за основни ниво покретљиво-
сти (К1 ниво покретљивости) 

02111 ортопедска ципела по мери 2 х 1 
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02201 привремено лежиште пластика 

02202 лежиште пластика 

02203 одговарајући адаптер  
за лежиште метал 

02204 
модулски део за везу  
натколеног лежишта  
и колена 

метал, модул оригиналан 
производ 

02205 

механичко колено – јед-
ноосовинско самокочеће 
– са одговарајућим адап-
терима 

метал, пластика 

02206 
скелетни потколена цев 
са одговарајућим адапте-
ром 

метал 

02207 
протетско стопало – ди-
намичко са одговарају-
ћим адаптером 

метал, пластика 

02208 козметска облога молтопрен 

02209 трансферморална 
суспензија 

бравица за закључавање 
(конструкција са механи-
змом за закључавање) 

02210 натколена силиконска 
навлака са завртњем  силикон, метал 

022 

Натколена (трансфеморална) 
ендоскелетна протеза 
(функционална) за пацијенте са 
ограниченим кретањем ван куће 
(К2 ниво покретљивости) 

02211 ортопедска ципела по 
мери 2 х 1 

02301 привремено лежиште пластика 

02302 лежиште меко лежиште, ојачано 
карбонским влакнима 

02303 одговарајући адаптер  
за лежиште титанијум/пластика 

02304 модулски део за везу нат-
коленог лежишта и колена

титанијум, модул 
оригинални производ 

02305 

колено – полицентрично, 
хидраулично – са 
одговарајућим 
адаптерима 

алуминијум, са 
кочницом и опругом за 
олакшавање екстензије, 
водоотпорно, носивост 
125 kg  

02306 
скелетна потколена цев 
са одговарајућим 
адаптером 

титанијум 

02307 
карбонско протетско  
стопало са одговарају-
ћим адаптером  

титанијум и карбонска 
влакна, двоструком 
карбонском опругом, 
водоотпорно, носивост 
125 kg  

02308 козметска облога молтопрен 

02309 суспензија вакуум суспензија за 
мека лежишта 

02310 
силиконски уложак 
протезе за натколеницу 

силикон, оригинални 
производ 

023 

Натколена (трансфеморална) 
ендоскелетна протеза 
(функционална) за пацијенте 
без ограничења кретања ван 
куће (К3 ниво покретљивости) 

02311 
ортопедска ципела  
по мери 2 х 1 
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02401 привремено лежиште пластика 

02402 лежиште меко лежиште, ојачано 
карбонским влакнима 

02403 одговарајући адаптер  
за лежиште титанијум 

02404 
модулски део за везу 
натколеног лежишта  
и колена 

титанијум, модул 
оригинални производ 

02405 

колено – ротирајуће, 
хидраулично – са 
одговарајућим 
адаптерима 

алуминијум, модуларно 
моноцентрично колено, 
ротирајуће, хидраулич-
но, са кочницом и опру-
гом за олакшавање екс-
тензије, водоотпорно, 
носивост 125 kg  

02406 
скелетна потколена цев 
са одговарајућим 
адаптером 

титанијум 

02407 
карбонско протетско  
стопало са одговарају-
ћим адаптером  

титанијум и карбонска 
влакна, двоструком 
карбонском опругом, 
водоотпорно, носивост 
125 kg  

02408 козметска облога пластика – сунђер 

02409 суспензија вакуум суспензија за 
мека лежишта 

02410 силиконски уложак 
протезе за натколеницу 

силикон, оригинални 
производ  

024 

Натколена (трансфеморална) 
ендоскелетна протеза 
(функционална) за високо 
активне пацијенте (нпр. 
рекреативне и спортске 
активности; К4 ниво 
покретљивости) 

02411 ортопедска ципела по 
мери 2 х 1 

02501 лежиште типа канадске 
корпе кожа 

02502 лежиште типа канадске 
корпе пластика 

02503 вештачки зглоб кука  
са кочницом пластика, метал 

02504 вештачки зглоб кука  
без кочнице пластика, метал 

02505 скелетни натколени део метал 

02506 механичко колено 
једноосовинско пластика, метал 

02507 скелетни потколени део метал 

02508 скочни зглоб (адаптер) метал 

02509 козметска облога сунђер, пластика 

02510 протетско стопало пластика 

02511 суспензија кожа/тканина 

02512 механичко колено  
– једноосовинско метал 

02513 механичко колено  
са фрикцијом метал 

02514 механичко колено  
– четвороосовинско метал 

025 
Протеза после дезартикулације 
кука ендоскелетна 
(функционална) 

02515 ортопедска ципела по мери 2 х 1 

026 Протеза за купање натколена 026 серијски производ   
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1.2.3. ПОТРОШНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТЕЗЕ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА 

02701 навлака потколена памук, могућност прања
02702 навлака потколена фротир, могућност прања

02703 навлака потколена синтетика, могућност 
прања 

02704 навлака потколена вуна, могућност прања 
02705 навлака натколена памук, могућност прања
02706 навлака натколена фротир, могућност прања

02707 навлака натколена синтетика, могућност 
прања 

02708 навлака натколена вуна, могућност прања 

02709 памучна чарапа за натко-
лени силиконски уложак памук, могућност прања

02710 памучна чарапа за потко-
лени силиконски уложак памук, могућност прања

02711 навлака за навлачење 
протезе 

нееластична текстилна 
влакна, могућност прања 

02712 бандажна навлака 
потколена 

еластична текстилна 
влакна, могућност прања

027 Навлаке за патрљак 
(потколене или натколене) 

02713 бандажна навлака 
натколена 

еластична текстилна 
влакна, могућност прања

02801 меки уложак протезе  
за потколеницу 

педилин, сви материјали 
оригинални производи 

02802 меки уложак протезе  
за колено 

пластична маса, сви  
материјали оригинални 
производи 

02803 меки уложак протезе  
за натколеницу 

пластична маса, сви  
материјали оригинални 
производи 

02804 силиконски уложак 
протезе за потколеницу 

силикон, сви материјали 
оригинални производи  

02805 силиконски уложак 
протезе за натколеницу 

силикон, сви материјали 
оригинални производи  

028 Улошци за протезе 

02806 гел навлака за патрљак 
потколенице гел 

02901 појас за суспензију 
протезе потколенице 

текстил, модул 
оригинални производ 

02902 гел коленица  
– суспензијска гел 

02903 еластична коленица  
– суспензијска 

еластична текстилна 
влакна, могућност прања 

02904 појас за суспензију 
протезе натколенице 

текстил, модул 
оригинални производ 

02905 еластична суспензија  
за натколеницу 

еластична текстилна 
влакна, могућност прања 

02906 завртањ за силиконски 
уложак 

метал, модул 
оригинални производ 

02907 бравица за силиконски 
уложак 

метал, модул 
оригинални производ 

02908 козметичка сунђераста на-
влака за потколену протезу

молтопрен, модул 
оригинални производ 

02909 козметичка сунђераста на-
влака за натколену протезу

молтопрен, модул 
оригинални производ 

02910 спојна плочица за козме-
тику 

пластика, модул 
оригинални производ 

02911 козметичка чарапа  
за потколену протезу 

текстил, модул 
оригинални производ 

02912 козметичка чарапа  
за натколену протезу 

текстил, модул ориги-
нални производ 

029 Остали потрошни делови 

02913 еластични завој текстил 
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1. Поправка протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока 
Р008 Корекција лежишта 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 020; 021; 022; 023; 024; 025 

Р009 Оправка у зглобу кука, колена  
и скочног зглоба 013; 014; 015; 016; 017; 018; 020; 021; 022; 023; 024; 025 

Р010 Корекција висине протезе 014; 015; 016; 017; 018; 020; 021; 022; 023; 024; 025 
Р011 Ламинација натколених протеза 020; 021; 022; 023; 024; 025 
Р012 Ламинација потколених протеза 014; 015; 016; 017; 018 

Р013 Корекција козметске облоге код 
ендоскелетних протеза 015; 016; 017; 018; 020; 021; 022; 023; 024; 025 

2. Замена дела протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока 

2.1. Замена дела потколене протезе по истеку гарантног рока 

А0111 Замена пластичног лежишта  
на потколеној протези 01202, 01302, 01402 

А0112 Замена скочног зглоба (адаптер) 01304 
А0113 Замена потколеног дела (малеол) 01404 
А0114 Замена тепефонског уметка 01303, 01403 
А0115 Замена протетског стопала  01305, 01405 
А0116 Замена потколене суспензије 01306, 01406 
А011 Замена лежишта за К1 01502 
А012 Замена уметка за К1 01503 

А013 Замена одговарајућих адаптера 
за лежиште К1 01504 

А014 Замена скелетног потколеног дела 
са одговарајућим адаптером за К1 01505 

А015 Замена протетског стопала са 
одговарајућим адаптером за К1 01506 

А016 Замена козметске облоге за К1 01507 
А017 Замена лежишта за К2 01602 

А018 Замена одговарајућег адаптера 
за лежиште К2 01604 

А019 Замена скелетног потколеног дела 
са одговарајућим адаптером за К2 01605 

А020 
Замена протетског динамичког 
стопала са одговарајућим адапте-
ром за К2 

01606 

А021 Замена козметске облоге за К2 01607 

А022 Замена бравице за закључавање 
за К2 01608 

А023 Замена лежишта за К3 01702 

А024 Замена одговарајућег адаптера 
за лежиште за К3 01704 

А025 
Замена скелетне потколене цеви 
са одговарајућим адаптером за К3 01705 

А026 
Замена протетског карбонског 
стопала са одговарајућим адап-
тером за К3 и К4 

01706; 01806 

А027 Замена козметске облоге за К3 
и К4 01707; 01807 

А028 Замена вакуум вентила за К3 01708 
А029 Замена лежишта за К4 01802 

А030 Замена одговарајућег адаптера 
за лежиште К4 01804 

А031 
Замена скелетне потколене цеви 
са вакуум системом и одговара-
јућим адаптером за К4 

01805 
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2.2. Замена дела натколене протезе по истеку гарантног рока 

А032 Замена лежишта за протезу 
после дезартикулације колена 02002 

А033 
Замена дезартикулационог 
колена с кочницом, модуларно 
полицентричног 

02004 

А034 
Замена скелетног потколеног 
дела за протезу после дезарти-
кулације колена 

02005 

А035 
Замена протетског карбонског 
стопала за протезу после дезар-
тикулације колена 

02006 

А036 Замена козметске облоге за проте-
зу после дезартикулације колена 02007 

А037 Замена суспензије за протезу 
после дезартикулације колена 02008 

А038 Замена лежишта за натколену 
протезу, ниво К1 02102 

А039 
Замена одговарајућег адаптера 
за лежиште за натколену проте-
зу, ниво К1 

02103 

А040 Замена скелетног натколеног дела 
за натколену протезу, ниво К1 02104 

А041 
Замена механичког колена  
– једноосовинског са кочницом 
– са одговарајућим адаптерима 

02105 

А042 
Замена скелетне потколене цеви 
са одговарајућим адаптером за 
натколену протезу, ниво К1 

02106 

А043 
Замена протетског стопала са 
одговарајућим адаптером за 
натколену протезу, ниво К1 

02107 

А044 Замена козметске облоге за 
натколене протезе 02108 

А045 
Замена појаса за суспензију про-
тезе натколенице за натколену 
протезу, ниво К1 

02109 

А046 Замена флексибилног уметка за 
натколену протезу, ниво К1 02110 

А047 Замена лежишта за натколену 
протезу, ниво К2 02202 

А048 
Замена одговарајућег адаптера 
за лежиште за натколену 
протезу, ниво К2 

02203 

А049 
Замена модулског дела за везу 
натколеног лежишта и колена  
за натколену протезу, ниво К2 

02204 

А050 
Замена механичког колена  
– једноосовинског самокочећег 
– са одговарајућим адаптерима 

02205 

А051 
Замена скелетне потколене цеви 
са одговарајућим адаптером за 
натколену протезу, ниво К2 

02206 

А052 
Замена протетског динамичког 
стопала са одговарајућим адапте-
ром за натколену протезу, ниво К2 

02207 

А0521 Замена козметске облоге за 
натколене протезе 02208 
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А053 Замена бравице за закључавање 
за натколену протезу, ниво К2 02209 

А054 
Замена лежишта за натколену 
протезу са вакуум суспензијом, 
ниво К3 и К4 

02302; 02402 

А055 
Замена одговарајућег адаптера 
за лежиште натколене протезе, 
ниво К3 и К4 

02303; 02403 

А056 
Замена модулског дела за везу 
натколеног лежишта и колена за 
натколену протезу, ниво К3 и К4 

02304; 02404 

А057 

Замена колена – полицентрич-
ног, хидрауличног – са одгова-
рајућим адаптерима за натколе-
ну протезу, ниво К3 

02305 

А058 
Замена скелетне потколене цеви 
са одговарајућим адаптером за 
натколену протезу, ниво К3 и К4 

02306; 02406 

А059 

Замена карбонског протетског 
стопала са одговарајућим адап-
терима за натколену протезу, 
ниво К3 и К4  

02307; 02407 

А0591 Замена козметске облоге  
за натколене протезе 02308 

А0592 Замена козметске облоге  
за натколене протезе 02408 

А060 

Замена ротирајућег, хидраулич-
ног колена – са одговарајућим 
адаптерима за натколену проте-
зу, ниво К4 

02405 

А061 
Замена лежишта типа канадске 
корпе од коже за протезе након 
дезартикулације кука 

02501 

А062 
Замена лежиште типа канадске 
корпе од пластике за протезе 
након дезартикулације кука 

02502 

А063 
Замена вештачког зглоба кука 
са кочницом за протезе након 
дезартикулације кука 

02503 

А064 
Замена вештачког зглоба кука 
без кочнице за протезе након 
дезартикулације кука 

02504 

А065 
Замена скелетног натколеног 
дела за протезе након дезарти-
кулације кука 

02505 

А066 
Замена механичког једноосо-
винског колена за протезе након 
дезартикулације кука 

02506 

А067 
Замена скелетног потколеног 
дела за протезе након дезарти-
кулације кука 

02507 

А068 
Замена адаптера скочног зглоба 
за протезе након дезартикулаци-
је кука 

02508 

А069 Замена козметске облоге за про-
тезе након дезартикулације кука 02509 

А070 Замена протетског стопала за про-
тезе након дезартикулације кука 02510 
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А071 Замена суспензије за протезу 
након дезартикулације кука 02511 

А0711 
Замена механичког колена 
једноосовинског за протезу 
након дезартикулације кука 

02512 

А072 
Замена механичког колена са 
фрикцијом за протезе након 
дезартикулације кука 

02513 

А073 
Замена механичког четвороосо-
винског колена за протезе након 
дезартикулације кука 

02514 

3. Ремонт протеза за доње екстремитете 

А0731 

Потколена (транстибијална) 
егзоскелетна пластична протеза 
(функционална) – замена 
стопала, суспензије, адаптера  
и потколеног дела – мелеола  

01405, 01406, 01404 

II. ОРТОТИЧКА СРЕДСТВА (ОРТОЗЕ) 

2.1. ОРТОЗЕ И АПАРАТИ ЗА ГОРЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТЕ 

100 Радијалис апарат од пластичне 
масе 100 серијски производ пластика/текстил 

101 Ортоза за позиционирање 
једног прста (сплинт) 101 индивидуална израда термопластични 

материјал 

102 Динамичка ортоза за позициони-
рање више прстију на шаци руке 102 индивидуална израда термопластични 

материјал/ текстил 

103 Пасивна пластична ортоза за 
шаку руке са држачем палца 103 индивидуална израда термопластични 

материјал/ текстил 
104 серијски производ   

10401 електроде за електронске 
апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

10402 електрични каблови за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

10403 еластична навлака за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

104 

Електронски стимулатор за ша-
ку – једноканални стимулатор 
за функционалну електричну 
електростимулацију код парезе 
шаке 

10404 ручни прекидач за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

105 серијски производ   

10501 електроде за електронске 
апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

10502 електрични каблови за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

10503 еластична навлака за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

105 

Електронски стимулатор за шаку 
– вишеканални стимулатор за 
функционалну електричну елек-
тростимулацију код парезе шаке

10504 ручни прекидач за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали – 
оригинални производ 
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  106 серијски производ   

10601 електроде за електронске 
апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

10602 електрични каблови за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

10603 еластична навлака за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

106 
Електронски стимулатор за раме 
и руку – вишеканални стимула-
тор за функционалну електрич-
ну електростимулацију код па-
резе руке 

10604 ручни прекидач за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

107 Ортоза за ручни зглоб са шином 107 серијски производ метал/текстил  
и пластика 

108 Ортоза за ручни зглоб са шином 
са стабилизацијом за палац 108 серијски производ метал/текстил  

и пластика 

109 Пасивна пластична подлакатна 
ортоза 109 индивидуална израда пластика/текстил 

110 Пасивна пластична надлакатна 
ортоза 110 индивидуална израда пластика/текстил 

111 
Дводелни апарат за руку  
са механизмом за флексију  
– екстензију 

111 серијски производ метал/текстил  
и пластика 

112 Брахијална ортоза од пластике 112 серијски производ  текстил, пластика 

113 Акромиоклавикуларна ортоза  
– ,,осмица” 113 серијски производ текстил 

114 Клавикуларна ортоза – митела 114 серијски производ текстил 

115 Ортоза за имобилизацију 
рамена  115 серијски производ текстил 

116 Еластична ортоза за лакат са 
тракама 116 серијски производ текстил 

117 Динамична абдукциона ортоза 
за руку  117 серијски производ  текстил 

2.2. ОРТОЗЕ И АПАРАТИ ЗА ДОЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТЕ 

2.2.1. Ортозе за децу и одрасле са парезама и парализама доњих екстремитете различите етиологије 

118 индивидуална израда челични 
лим/кожа/текстил 118 

Натколени апарат отвореног 
типа од челичног лима са 
ортопедском ципелом по мери 11801 ортопедска ципела по 

мери кожа – 2 x 1 

119 
Натколена пластична ортоза  
са табанским продужетком  
и зглобом за позиционирање 

119 индивидуална израда – 
прилагођавање производа термопластика 

120 Апарат за егализацију доњих 
екстремитета – Штуц апарат 120 индивидуална израда кожа/метал/пластика 

121 
Корективни апарат за колено  
са регулацијом колена ,,О”  
или ,,Х” (динамички) 

121 индивидуална израда пластика 

122 Ортоза за кук, колено, скочни 
зглоб и стопало – двозглобна 122 индивидуална израда пластика/метал 

123 Ортоза за кук, колено, скочни 
зглоб и стопало – трозглобна 123 индивидуална израда пластика/метал 

124 Апарат за корекцију стопала  
по Денис Брауну (Denis Brown) 124 индивидуална израда пластика/метал 

125 индивидуална израда кожа/метал/пластика 
125 

Доколени апарат са Перштејн 
зглобом у вези са ортопедском 
ципелом 12501 ортопедска ципела по 

мери кожа – 2 x 1 
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126 индивидуална израда кожа/метал/пластика 

126 

Високи апарат са пелвичним по-
јасом, кочницом на искључење 
у куку и колену и Перштејн 
зглобом у вези са ортопедском 
ципелом 

12601 ортопедска ципела по 
мери кожа – 2 x 1 

127 
Апарат за ишчашене кукове по 
Павлику (Павликови ременчићи) 127 серијски производ кожа, текстил 

128 
Ортоза за дечији кук 
абдукциона, стабилизациона 128 серијски производ пластика, текстил 

129 Атланта апарат – ортоза 129 индивидуална израда  
по гипсаном моделу пластика 

130 

Потколена пластична ортоза са 
постериорним делом и табан-
ским продужетком (ортоза за 
парезу перонеуса) 

130 серијски производ пластика 

131 серијски производ   

13101 електроде за електронске 
апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

13102 електрични каблови за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

13103 еластична навлака за 
електронске апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

131 

Електронски перонеални апарат 
– једноканални стимулатор за 
функционалну електричну елек-
тростимулацију код парезе сто-
пала 

13104 
уложак за ципелу са пре-
кидачем за електронске 
апарате 

метал, пластика, сви 
модули и материјали  
– оригинални производ 

2.2.2. Ортозе за децу и одрасле са повредама и обољењима доњих екстремитета 

132 

Колена ортоза еластична са по-
дешавајућим спољним коленим 
зглобовима и адекватним су-
спензионим системом 

132 серијски производ метал, текстил, сунђер 

133 Ортоза за колено са држачем за 
чашицу и тракама 133 серијски производ текстил 

134 Ортоза за имобилизацију колена 134 серијски производ метал, текстил 

135 
Потколена ортоза за скочни 
зглоб, пластична са меканим 
улошком 

135 серијски производ пластика, текстил, 
силикон 

136 
Потколена ортоза за имобилиза-
цију скочног зглоба код повреде 
Ахилове тетиве 

136 серијски производ пластика, метал, текстил

137 Еластични стезник за скочни 
зглоб са тракама 137 серијски производ текстил 

2.3. ОРТОЗЕ ЗА КИЧМУ (СПИНАЛНЕ ОРТОЗЕ) 

2.3.1. КРАГНЕ 

138 Оковратник – једноделни, меки 138 серијски производ текстил, сунђер 

139 Оковратник – дводелни, тврди 
(,,Филаделфија”) 139 серијски производ пластика, текстил 
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140 
Оковратник – дводелни, тврди 
(,,Филаделфија”) са отвором за 
канилу 

140 серијски производ пластика, текстил 

141 Цервикална ортоза (минерва) 141 серијски производ пластика, текстил 

142 Цервикална ортоза са чеоним 
држачем 142 серијски производ пластика, текстил, метал

2.3.2. МИДЕРИ 

143 

Средњи отворени мидер од 
термолина са предњим 
платненим делом израђен по 
гипсаном отиску 

143 индивидуална израда пластика, текстил 

144 

Високи отворени мидер са или 
без крикни од термолина са 
предњим платненим делом 
израђен по гипсаном отиску 

144 индивидуална израда пластика, текстил 

145 
Милвоки високи мидер за 
сколиозу израђен по гипсаном 
отиску 

145 индивидуална израда пластика, текстил 

146 

ТЛСО 
(тораколумбалносакрални) 
мидер за хиперкифозу и 
сколиозу израђен по гипсаном 
отиску 

146 индивидуална израда пластика, текстил, метал

147 

ТЛСО 
(тораколумбалносакрални) 
мидер за хиперкифозу и 
сколиозу са подешавањем 

147 серијски производ пластика, текстил 

148 

ТЛСО 
(тораколумбалносакрални) 
мидер израђен по гипсаном 
отиску 

148 индивидуална израда пластика, текстил 

149 

ТЛСО 
(тораколумбалносакрални) 
мидер са ојачањима од пластике 
или метала  

149 серијски производ пластика/метал, текстил 

150 
Лумбосакрална ортоза са 
еластичним платном и 
ојачањима  

150 серијски производ пластика/метал, текстил 

151 Апарат за пектус каринатус 
(грудни кош) 151 серијски производ пластика, текстил 

2.3.3. ОДРЖАВАЊЕ ОРТОЗА 

1. Замена дела ортозе за горње екстремитете по истеку гарантног рока 

А100 Замена зглоба лакта на основу прескрипције лекара специјалисте 

А101 Замена суспензијске траке на основу прескрипције лекара специјалисте 

2. Замена дела ортозе за доње екстремитете по истеку гарантног рока 

А102 Замена зглоба колена 122, 123 

А103 Замена скочног зглоба 122, 123 

А104 Замена зглоба кука  123 

А105 Замена Перштејн зглоба 125, 126 

3. Замена дела ортозе за кичму по истеку гарантног рока 

А109 Замена шина 141, 142, 146, 147, 148, 149 

А110 Замена затварача за ортозe 139, 140, 141, 142 
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III. OРТОПЕДСКЕ ЦИПЕЛЕ И УЛОШЦИ 

3.1. ОРТОПЕДСКЕ ЦИПЕЛЕ  

20001 
ципела по гипсаном 
отиску са повишицом 
1,5–6 cm 

кожа или скај – 1 x 1 

20002 
ципела по гипсаном 
отиску са повишицом  
6–10 cm 

кожа или скај – 1 x 1 

20003 
ципела по гипсаном 
отиску са повишицом  
10–15 cm 

кожа или скај – 1 x 1 

20004 
ципела по гипсаном 
отиску са повишицом  
15–20 cm 

кожа или скај – 1 x 1 

20005 ципела по мери за здраву 
ногу кожа или скај – 1 x 1 

20006 уложак за ципелу  кожа 2 x 1 

20007 уложак за ципелу  силикон 2 x 1 

20008 испун за недостајуће 
прсте сунђер 1 x 1 

200 Ортопедска ципела са улошком 

20009 испун за недостајуће 
прсте гума 1 x 1 

30001 ципеле по мери кожа 2 x 1 

30002 ципеле по мери скај 2 x 1 201 
Ортопедске ципеле за 
паретично или паралитично 
стопало 30003 уложак за ципелу  кожа 2 x 1 

20201 ципела по гипсаном 
отиску кожа 2 x 1 

20202 ципела по гипсаном 
отиску скај 2 x 1 202 Ортопедска ципела за Talipes 

equinus и Talipes equinovarus 

20203 уложак за ципелу  кожа 2 x 1 

20301 ципеле по мери кожа 2 x 1 
203 Ортопедска ципела за 

elephantiasis 20302 ципеле по мери скај 2 x 1 

204 Ципела за дијабетичко стопало 204 серијски производ кожа и гума, пар 

205 Ципеле са чичак траком  205 серијски производ кожа и гума, пар 

3.2. ОРТОПЕДСКИ УЛОШЦИ 

206 Силиконски уложак  206 серијски производ силикон, пар 

207 Петни уложак од силикона 207 серијски производ силикон, пар 

208 Кожни уложак 208 серијски производ кожа, пар 

209 Кожни уложак са перфорираном 
петом, тапацирани сунђер – гумом 209 серијски производ кожа/гума/сунђер, пар 

210 Уложак од плуте са валкованом 
кожом и пластозотом 210 серијски производ плута/кожа, пар 

211 Уложак од плуте са валкованом 
кожом 211 серијски производ плута/кожа, пар 

212 Индивидуални ортодинамички 
уложак по гипсаном отиску 212 индивидуална израда евалукс, пар 

213 Уложак по динамичкој методи  213 индивидуална израда евалукс, пар 

214 Уложак са повишицом до 3 cm 
за нивелацију 214 индивидуална израда евалукс, комад 

215 Уложак за болно стопало 
метатарзални 215 серијски производ евалукс/силикон, пар 
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IV. ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ПОМАГАЛА И САНИТАРНЕ СПРАВЕ 

4.1. ВЕШТАЧКА ДОЈКА И БРУСХАЛТЕР 

300 Спољна протеза за дојку 300 серијски производ силикон 

301 Грудњак за спољну протезу  
за дојку 301 серијски производ тканина 

302 Перика 302 серијски производ вештачка влакна 

4.2. ПОЈАСЕВИ 

303 Појас за спуштен стомак 303 серијски производ кожа – текстил 

304 Појас за лабав трбушни зид са 
јастучетом или за труднице 304 серијски производ кожа – текстил 

305 Појас за пупчану килу са 
јастучетом дечији 305 серијски производ кожа – текстил 

306 Појас за пупчану килу са 
јастучетом за одрасле 306 серијски производ кожа – текстил 

307 Појас за пупчану килу без 
јастучета 307 серијски производ кожа – текстил 

308 Појас за једнострану препонску 
килу са пелотом 308 серијски производ кожа – текстил 

309 Појас за једнострану препонску 
килу са суспензоријумом 309 серијски производ кожа – текстил 

310 Појас за обострану препонску 
килу са пелотама 310 серијски производ кожа – текстил 

311 Појас за обострану препонску 
килу са суспензоријумом 311 серијски производ кожа – текстил 

312 
Појас за вентралну 
постоперативну и рецидивантну 
килу предњег трбушног зида  

312 израда по мери кожа – текстил  
– пластика 

313 

Појас за трбушну вентралну 
постоперативну и рецидивантну 
килу трбушног зида са отвором 
за стому (илеостома, колостома, 
уростома) 

313 израда по мери кожа – текстил  
– пластика 

314 Суспензоријум 314 серијски производ текстил 

4.3. МЕДИЦИНСКЕ КОМПРЕСИВНЕ ЧАРАПЕ И КОМПРЕСИВНЕ ТУБУЛАРНЕ ОРТОЗЕ 

4.3.1. НАTКОЛЕНЕ ЧАРАПЕ 

315 
Натколене компресивне чарапе, 
I степен компресије,  
до 30 mm/Hg; CcL 1 

315 серијски производ текстил, пар 

316 
Натколене компресивне чарапе, 
II степен компресије,  
до 40 mm/kg; CcL 2 

316 серијски производ текстил, пар 

317 
Натколене до препоне 
компресивне чарапе, I степен 
компресије, до 30 mm/kg; CcL 1 

317 серијски производ текстил, пар 

318 
Натколене до препоне 
компресивне чарапе, II степен 
компресије, до 40 mm/kg; CcL 2 

318 серијски производ текстил, пар 

319 
Натколене чарапе за превенцију 
тромбозе компресије  
15/20 mm/Hg 

319 серијски производ текстил, пар 
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4.3.2. ПОТКОЛЕНЕ ЧАРАПЕ 

320 
Потколене компресивне чарапе, 
I степен компресије,  
до 30 mm/Hg; CcL 1 

320 серијски производ текстил, пар 

321 
Потколене компресивне чарапе, 
II степен компресије,  
до 40 mm/Hg; CcL 2 

321 серијски производ текстил, пар 

322 Потколене превентивне 
компресивне чарапе 322 серијски производ текстил, пар 

323 
Градуисана компресивна ортоза 
за лечење венских рана – ulcus 
cruris venosum, 30 mm/Hg и више 

323 серијски производ текстил, пар 

4.3.3. ХУЛАХОП 

324 Хулахоп чарапе I степена 
компресије 324 серијски производ текстил, комад 

325 Хулахоп чарапе II степена 
компресије 325 серијски производ текстил, комад 

326 
Натколена компресивна чарапа 
са појасом, I степен компресије, 
до 30 mm/Hg; CcL 1 

326 серијски производ текстил, комад 

327 
Натколена компресивна чарапа 
са појасом, II степен 
компресије, до 40 mm/kg; CcL 2 

327 серијски производ текстил, комад 

328 Хулахоп чарапе за труднице, 
компресија I степена 328 серијски производ текстил, комад 

329 Хулахоп чарапе за труднице, 
компресија II степена 329 серијски производ текстил, комад 

330 Компресивни рукав 330 серијски производ текстил, комад 

331 Систем за кратко-еластичну 
вишеслојну бандажу за руку  331 серијски производ текстил 

332 Систем за кратко-еластичну 
вишеслојну бандажу за ногу 332 серијски производ текстил 

333 Компресивни шорц (гаће) 333 серијски производ текстил 

334 Еластична чарапа по мери 334 израда по мери текстил, комад 

4.4. ОСТАЛА ПОМАГАЛА И САНИТАРНЕ СПРАВЕ 

335 Спољна портабилна инсулинска 
пумпа 335 серијски производ 1 х 1 

336 Апарат за очитавање континуи-
раног мерења нивоа шећера 336 серијски производ 1 х 1 

337 
Трансмитер за очитавање 
континуираног мерења нивоа 
шећера 

337 серијски производ 1 х 1 

338 серијски производ 1 х 1 

33801 серијски производ 
(месечно) 

1 x 1 (осигурано лице 
узраста до 18 година 
живота) 338 Сензор за очитавање континуи-

раног мерења нивоа шећера 

33802 серијски производ 
(месечно) 

1 х 1 (осигурано лице 
старије од 18 година 
живота) 

339 
Апарат за самоконтролу нивоа 
шећера у крви 339 серијски производ 1 х 1 

340 
Апарат за самоконтролу нивоа 
шећера у крви са говорним 
софтвером 

340 серијски производ 1 х 1 
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34101 серијски производ  
– траке (месечно) 100–150 ком. 

34102 серијски производ  
– траке (месечно) 50 ком. 

34103 серијски производ  
– траке (месечно) 150 ком. 

34104 серијски производ  
– траке (месечно) 50–100 ком. 

34105 серијски производ  
– ланцете (месечно) 50–150 ком. 

341 Тест траке за апарат  
(са или без ланцета) 

34106 уметак за аутоматску 
ланцету (ланцетар) до 30 ком. 

34201 серијски производ  
– траке (месечно) 100–150 ком. 

34202 серијски производ 
– траке (месечно) 50 ком. 

34203 серијски производ  
– траке (месечно) 150 ком. 

34204 серијски производ  
– траке (месечно) 50–100 ком. 

34205 серијски производ  
– ланцете (месечно) 50–150 ком. 

342 

Тест траке за апарат (са или без 
ланцета) за апарат за мерење 
нивоа шећера у крви са 
говорним софтвером 

34206 уметак за аутоматску 
ланцету (ланцетар) до 30 ком. 

34301 катетери – серијски 
производ 1 х 10 (месечно) 

343 Потрошни материјал за спољну 
портабилну инсулинску пумпу 

34302 шприцеви – серијски 
производ 1 х 10 (месечно) 

344 Вагинални силиконски песар  344 серијски производ силикон 

34501 диск подлога – серијски 
производ (месечно) 1 x 10 ком. 

34502 
кесе за илеостому 
 – серијски производ 
(месечно) 

до 60 ком. 

34503 диск подлога – серијски 
производ (месечно) 1 х 15 ком. 

345 Диск подлога са кесама за 
илеостому 

34504 
кесе за илеостому  
– серијски производ 
(месечно) 

до 45 ком. 

346 Самолепљиви једноделни 
комплет за илеостому 346 серијски производ до 60 ком. 

34701 диск подлога – серијски 
производ(месечно) 1 x 10 ком. 

34702 
кесе за колостому  
– серијски производ 
(месечно) 

до 60 ком. 

34703 диск подлога – серијски 
производ (месечно) 1 x 15 ком. 

347 Диск подлога са кесама за 
колостому 

34704 
кесе за колостому  
– серијски производ 
(месечно) 

до 45 ком. 

348 Самолепљиви једноделни 
комплет за колостому 348 серијски производ до 60 ком. 

34901 диск подлога – серијски 
производ до 20 ком. 

349 Диск подлога са кесама за 
уростому 

34902 кесе за уростому  
– серијски производ до 60 ком.  
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350 
Самолепљиви једноделни 
комплет за уростому 350 серијски производ до 60 ком. 

351 Спреј за негу стоме 351 серијски производ 1 x 1 

352 Крема за негу стоме 352 серијски производ 1 x 30 gr 

353 Паста за испуне ожиљних 
неравнина 353 серијски производ 1 x 60 gr 

354 Силиконски упијајући фластер 354 серијски производ 

узраста до 5 година  
8 ком. месечно; узраста 
преко 5 до 10 година  
10 ком. месечно; узраста 
преко 10 до 16 година  
12 ком. месечно; узраста 
преко 16 година 14 ком. 
месечно, димензија  
20 x 50 cm 

35501 серијски производ  
– црвени, месечно до 3 ком., 10 m 

35502 серијски производ  
– зелени, месечно до 3 ком., 10 m 

35503 серијски производ  
– плави, месечно до 2 ком., 10 m 

355 Тубуларни еластични завој 
(Tubifast) 

35504 серијски производ  
– жути, месечно један ком., 10 m 

35601 серијски производ, 
месечно до 80 ком., 4 cm x 4 m 

35602 серијски производ, 
месечно до 80 ком., 6 cm x 4 m 

35603 серијски производ, 
месечно до 80 ком., 8 cm x 4 m 

35604 серијски производ, 
месечно до 80 ком., 10 cm x 4 m 

356 Еластични памучни завој 
(Hartmann) 

35605 серијски производ, 
месечно до 80 ком., 12 cm x 4 m 

357 
Трбушни еластични појас  
са отвором за стому 357 серијски производ ком. 

35801 урин катетер – силикон 
(количина за три месеца) 1 x 3 ком. 

35802 
урин катетер – латекс 
(количина за месец дана) 1 x 3 ком. 

35803 
урин катетер – силикони-
зирани латекс (количина 
за месец дана) 

1 x 3 ком. 
358 

Стални – Фоли (Фолеу) урин 
катетер са урин кесама са 
испустом 

35804 
урин кесе – пластика 
(количина за месец дана) 1 x 15 ком. 

35901 
ПВЦ катетер – серијски 
производ до 120 ком. месечно 

359 Урин катетер за једнократну 
употребу (без урин кеса) 

35902 
лумбрификовани катетер 
– серијски производ до 120 ком. месечно 

36001 
уринарни кондом – 
серијски производ 1 х 30 ком. 

360 Уринарни кондом са урин 
кесама са испустом 

36002 урин кесе – пластика до 30 ком. 

361 Урин кеса oд 2 l са испустoм  
на дoле 361 серијски производ 30 ком. месечно 
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36201 серијски производ – мале 
(од 11 до 25 kg) 

до 60 ком. месечно; моћ 
упијања најмање 500 gr пре-
ма MDS1/93 сертификату; 
брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS1/93 сер-
тификату; испуштање теч-
ности максимално 2 gr пре-
ма MDS 1/93 сертификату; 
анатомски облик; индика-
тор влажности 

36202 серијски производ – мале 
(од 11 до 25 kg) ноћне 

до 60 ком. месечно; већа 
моћ упијања; анатомски об-
лик. индикатор влажности 

36203 серијски производ – мале 
(од 15 до 30 kg) 

до 60 ком. месечно; моћ 
упијања најмање 500 gr пре-
ма MDS 1/93 сертификату; 
брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS 1/93 сер-
тификату; испуштање теч-
ности максимално 2 gr пре-
ма MDS 1/93 сертификату; 
анатомски облик; индика-
тор влажности 

36204 серијски производ – мале 
(од 15 до 30 kg) ноћне 

до 60 ком. месечно; већа 
моћ упијања; анатомски об-
лик; индикатор влажности 

36205 серијски производ – мале 
(од 30 до 40 kg) 

до 60 ком. месечно; моћ 
упијања најмање 700 gr пре-
ма MDS 1/93 сертификату; 
брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS 1/93 сер-
тификату; испуштање теч-
ности максимално 2 gr пре-
ма MDS 1/93 сертификату; 
анатомски облик; индика-
тор влажности 

36206 серијски производ – мале 
(од 30 до 40 kg) ноћне 

до 60 ком. месечно; већа 
моћ упијања; анатомски об-
лик. индикатор влажности 

36207 серијски производ  
– средње (од 40 до 70 kg) 

до 60 ком. месечно; моћ упи-
јања најмање 900 gr према 
MDS 1/93 сертификату; бр-
зина упијања минимално 4 
ml/s према MDS 1/93 серти-
фикату; испуштање течности 
максимално 2 gr према MDS 
1/93 сертификату; анатомски 
облик; индикатор влажности

36208 
серијски производ  
– средње (од 40 до 70 kg) 
ноћне 

до 60 ком. месечно; већа 
моћ упијања; анатомски об-
лик; индикатор влажности 

362 Пелене 

36209 серијски производ – 
велике (преко 70 kg) 

до 60 ком. месечно; моћ 
упијања најмање 1100 према 
MDS 1/93 сертификату; бр-
зина упијања минимално 4 
ml/s према MDS 1/93 серти-
фикату; испуштање течно-
сти максимално 2 gr према 
MDS 1/93 сертификату; ана-
томскиоблик; индикатор 
влажности 
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36210 
серијски производ 
 – велике (преко 70 kg) 
ноћне 

до 60 ком. месечно; већа 
моћ упијања; анатомски 
облик; индикатор 
влажности 

36211 
серијски производ  
– екстравелике  
(преко 100 kg) 

до 60 ком. месечно; моћ 
упијања најмање 1100 
према MDS 1/93 серти-
фикату; брзина упијања 
минимално 4 ml/s према 
MDS 1/93 сертификату; 
испуштање течности 
максимално 2 gr према 
MDS 1/93 сертификату; 
анатомски облик; инди-
катор влажности 

362 Пелене 

36212 
серијски производ  
– екстравелике  
(преко 100 kg) ноћне 

до 60 ком. месечно; већа 
моћ упијања; анатомски 
облик; индикатор вла-
жности 

36301 серијски производ – мале до 120 ком. месечно 

36302 серијски производ  
– средње до 120 ком. месечно 

36303 серијски производ  
– велике до 120 ком. месечно 

363 Пелене гаће 

36304 серијски производ  
– екстравелике до 120 ком. месечно 

36401 Пелене дечје 8–18 kg до 120 ком. месечно 
364 Пелене дечје  

36402 Пелене дечје 12–25 kg до 120 ком. месечно 

369 серијски производ,  
40 x 60 cm 60 ком.  

370 серијски производ,  
60 x 90 cm 60 ком.  365 Мушемице, разних димензија 

371 серијски производ,  
90 x 170 cm 60 ком.  

366 Улошци за инконтиненцију 366 серијски производ 

до 120 ком. месечно; моћ 
упијања за жене мини-
мално 500 gr, за мушкар-
це минимално 250 gr 
према MDS 1/93 серти-
фикату; брзина упијања 
минимално 4 ml/s према 
MDS 1/93 сертификату; 
испуштање течности 
максимално 2 gr према 
MDS 1/93 сертификату; 
анатомски облик; инди-
катор влажности 

367 Хиподермална игла 367 серијски производ – 21G; 
0,8 x 38 mm (месечно) до 400 ком. 

368 Пен шприц 368 серијски производ 1 х 1 

36901 серијски производ 
(месечно) 30–150 ком. 

36902 серијски производ 
(месечно) 30 ком. 

36903 серијски производ 
(месечно) 60 ком.  

369 Игле за пен шприц 

36904 серијски производ 
(месечно) 30 ком.  
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37001 серијски производ  
(количина за три месеца) 50 ком. 

370 
Урин тест траке за окуларно 
очитавање шећера и ацетона  
у урину 37002 

серијски производ  
(количина за шест 
месеци) 

50 ком. 

371 Ендотрахеална канила метална 
(2 ком.) 371 серијски производ метал – 2 х 1 

372 Ендотрахеална канила 
пластична (2 ком.) 372 серијски производ пластика – 2 х 1 

373 серијски производ електрични 
373 Електрични инхалатор  

са маском 37301 маска пластика 
374 Лoпата медицинска, пластична 374 серијски производ пластика 

375 Гуска медицинска oд 1,5 l  
са пoклoпцем, пластична 375 серијски производ пластика 

376 Гуска медицинска oд 1,5 l са 
пoклoпцем, пластична, за жене 376 серијски производ пластика 

377 Мушема oд гумиранoг платна 
100 x 140 cm 377 серијски производ пластика 

378 Мушема oд гумиранoг платна 
180 x 140 cm 378 серијски производ пластика 

379 Пенис клема 379 серијски производ силикон/пластика,  
1 годишње 

V. ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА И ОСТАЛА ПОМАГАЛА ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ ЛИЦА И ЗА КРЕТАЊЕ

5.1. ШТАКЕ 

400 серијски производ дрво, пар 
400 Потпазушне дрвене штаке  

са вакуум гумама 40001 еластична гума гума, пар 

401 серијски производ дрво, пар 
401 Потпазушне дрвене штаке  

са вакуум гумама за децу 40101 еластична гума гума, пар 

402 серијски производ алуминијум, пар 
402 Потпазушне алуминијумске 

штаке на продужење 40201 еластична гума гума, пар 

403 серијски производ алуминијум, пар 
403 Потпазушне алуминијумске 

штаке на продужење за децу 40301 еластична гума гума, пар 

404 серијски производ алуминијум, ком. 
404 Подлактна алуминијумска 

штака на продужење  40401 еластична гума гума, ком. 

405 серијски производ алуминијум, ком. 
405 Подлактна алуминијумска 

штака на продужење за децу 40501 еластична гума гума, ком. 

5.2. ШТАП 

406 серијски производ дрво, ком. 
406 Штап са анатомском дршком  

40601 еластична гума гума, ком. 

407 серијски производ алуминијум, ком. 
407 

Штап метални на продужење  
са анатомском дршком алуми-
нијумски  40701 еластична гума гума, ком. 

408 серијски производ алуминијум, ком. 
408 Штап склопив алуминијум из 

три дела подесив по висини 40801 еластична гума гума, ком. 

409 серијски производ алуминијум, ком. 
409 Штап троножни за одрасле 

40901 еластична гума гума, 3 ком. 

410 серијски производ алуминијум, ком. 
410 Штап троножни за децу 

41001 еластична гума гума, 3 ком. 
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411 серијски производ алуминијум, ком. 
411 Штап четвороножни за одрасле  

41101 еластична гума гума, 4 ком. 

412 серијски производ алуминијум, ком. 
412 Штап четвороножни за децу 

41201 еластична гума гума, 4 ком. 

5.3. ХОДАЛИЦЕ 

413 серијски производ алуминијум и гума, ком.
413 Ходалица са потпазушним 

ослонцем, са 4 точка, фиксна 41301 точкови метал, гума, 4 ком. 

414 серијски производ алуминијум и гума, ком.
414 Ходалица са потпазушним 

ослонцем, са 4 точка, склопива 41401 точкови метал, гума, 4 ком. 

415 серијски производ алуминијум и гума, ком.
415 Ходалица са подлакатним 

ослонцем, са 4 точка 41501 точкови метал, гума, 4 ком. 

416 серијски производ алуминијум и гума, ком.

41601 еластична гума  гума, 2 ком. 416 Ходалица са 2 точка и 2 ноге, 
склопива, подесива по висини 

41602 точкови метал, гума, 2 ком. 

417 серијски производ алуминијум и гума, ком.
417 Ходалица фиксна од 

дуралуминијума 41701 еластична гума  гума, 4 ком. 

418 серијски производ алуминијум и гума, ком.
418 

Ходалица зглобна склопива од 
дуралуминијума, подесива по 
висини 41801 еластична гума  гума, 4 ком. 

419 серијски производ алуминијум и гума, ком.
419 

Ходалица степенаста са 
рукохватима на две различите 
висине 41901 еластична гума  гума, 4 ком. 

420 серијски производ алуминијум и гума, ком.

42001 точкови метал, гума, 3 или 4 ком.420 
Ходалица са 3 или 4 точка са 
кочницом и корпом, склопива, 
подесива по висини 

42002 кочнице за ходалицу метал, гума, 2 ком. 

5.4. ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА И ОСТАЛИ ДОДАЦИ 

5.4.1. ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА 

421 серијски производ   

42101 конструкција челик 

42102 седиште пластифицирана тканина

42103 јастук за седиште сунђер и текстил 

42104 наслон пластифицирана тканина

42105 предњи точкови – пуни полиуретан 

42106 задњи точкови  
– пумпани гума 

42107 
пар склопивих папучица 
за стопала са могућно-
шћу уклањања 

пластика и метал 

42108 
пар компактних кочница 
за задње точкове обло-
жене гуменом навлаком 

метал и гума 

421 

Инвалидска колица за привре-
мену употребу, на ручни погон, 
за особу која привремено није у 
могућности да хода због повре-
де или обољења различите етио-
логије: тежина колица до 20 kg, 
метална, склопива, са могућно-
шћу скидања држача са руке и 
ноге, висина колица 90–92 cm, 
висина наслона 35–50 cm, ши-
рина седишта 35–50 cm, висина 
седишта 43–50 cm, носивост  
до 130 kg. 

42109 наслон за руке са 
могућношћу уклањања 

метал и тапацирана 
пластика 
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422 серијски производ   

42201 конструкција челик 

42202 седиште пластифицирана тканина

42203 јастук за седиште сунђер и текстил 

42204 наслон пластифицирана тканина

42205 предњи точкови – пуни полиуретан 

42206 задњи точкови – пумпани гума 

42207 
пар склопивих папучица 
за стопала са могућношћу 
уклањања 

пластика и метал 

42208 
пар компактних кочница 
за задње точкове обло-
жене гуменом навлаком 

метал и гума 

422 

Стандардна инвалидска колица 
на ручни погон за самосталну 
употребу и за особу која трајно 
није у могућности да хода:  
тежина колица до 20 kg, метална, 
склопива, са могућношћу скида-
ња држача са руке и ноге, висина 
колица 90–92 cm, висина насло-
на 35–50 cm, ширина седишта 
35–50 cm, висина седишта  
43–50 cm, носивост колица  
до 130 kg. 

42209 наслон за руке са 
могућношћу уклањања 

метал и тапацирана 
пластика 

423 серијски производ   

42301 конструкција 
ојачана конструкција  
од висококвалитетног 
челика 

42302 седиште пластифицирана тканина

42303 јастук за седиште сунђер и текстил 

42304 наслон пластифицирана тканина

42305 предњи точкови – пуни полиуретан 

42306 задњи точкови  
– пумпани гума 

42307 
пар склопивих папучица 
за стопала са могућношћу 
уклањања 

пластика и метал 

42308 
пар компактних кочница 
за задње точкове обло-
жене гуменом навлаком 

метал и гума 

423 

Стандардна инвалидска колица 
на ручни погон за самосталну 
употребу и за особу која трајно 
није у могућности да хода:  
тежина колица до 22 kg, ојачане 
металне конструкције, склопива,  
са могућношћу скидања држача 
са руке и ноге, висина колица  
90–92 cm, висина наслона  
35–50 cm, ширина седишта  
35–50 cm, висина седишта  
43–50 cm, носивост колица  
преко 130 kg. 

42309 наслон за руке са 
могућношћу уклањања 

метал и тапацирана 
пластика 

424 серијски производ   

42401 конструкција алуминијум 

42402 седиште пластифицирана тканина

42403 јастук за седиште сунђер и текстил 

42404 наслон пластифицирана тканина

42405 предњи точкови – пуни полиуретан 

42406 задњи точкови – пумпани гума 

42407 
пар склопивих папучица 
за стопала са могућношћу 
уклањања 

пластика и метал 

42408 
пар компактних кочница 
за задње точкове обло-
жене гуменом навлаком 

метал и гума 

424 

Стандардна лака инвалидска ко-
лица на ручни погон за самостал-
ну употребу и за особу која трај-
но није у могућности да хода:  
тежина колица до 17 kg, алумини-
јумска конструкција, папучице 
подесиве по висини, чичак трака 
за стопала, са могућношћу скида-
ња држача са руке и ноге, као и 
задњих точкова, висина наслона 
40–43 cm, ширина седишта  
39–51 cm, висина седишта  
42–51 cm, носивост колица  
до 120 kg. 

42409 наслон за руке са могућно-
шћу уклањања 

метал и тапацирана 
пластика 
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425 серијски производ   

42501 конструкција алуминијум или 
титанијум 

42502 седиште пластифицирана тканина

42503 јастук за седиште сунђер и текстил 

42504 наслон пластифицирана тканина

42505 предњи точкови – пуни полиуретан 

42506 задњи точкови  
– пумпани гума 

42507 
пар склопивих папучица 
за стопала са 
могућношћу уклањања 

пластика и метал 

42508 

пар компактних кочница 
за задње точкове 
обложене гуменом 
навлаком 

метал и гума 

42509 наслон за руке са 
могућношћу уклањања 

метал и тапацирана 
пластика 

425 

Активна инвалидска колица на 
ручни погон за самосталну упо-
требу и за особу која трајно није 
у могућности да хода:  
тежина колица до 13 kg, алуми-
нијумска или титанијумска кон-
струкција, папучице подесиве по 
висини, чичак трака за стопала, 
са могућношћу скидања држача 
са руке и ноге, као и задњих точ-
кова, подешавање висине насло-
на, ширина седишта 38–51 cm, 
висина седишта са предње стра-
не 42–52 cm, носивост колица  
до 120 kg. 

42510 штитници задњих 
точкова пластика 

426 серијски производ   

42601 конструкција алуминијум и титан 

42602 седиште пластифицирана тканина

42603 јастук за седиште сунђер и текстил 

42604 наслон пластифицирана тканина

42605 предњи точкови – пуни полиуретан 

42606 
задњи точкови  
– пумпани или пресвуче-
ни гумом – скидајући 

алуминијум, титан  
и гума 

42607 папучице за стопала  
– склопиве пластика 

42608 кочница метал и гума 

42609 одбојници за заштиту 
ногу алуминијум 

426 

Спортска колица на ручни по-
гон за самосталну употребу и за 
особу која трајно није у могућ-
ности да хода: тежина колица 
до 13 kg, алуминијумска кон-
струкција, титанијумски прсте-
нови за гурање, папучице поде-
сиве по висини, чичак трака за 
стопала, са могућношћу скида-
ња држача са руке и ноге, као и 
задњих точкова, подешавање 
висине наслона, висине и дуби-
не седишта, носивост до 120 kg. 

42610 штитници задњих 
точкова пластика 

427 серијски производ   

42701 конструкција метал 

42702 седиште пластифицирана тканина

42703 јастук за седиште сунђер и текстил 

42704 наслон пластифицирана тканина

42705 
полуга или дупли обручи 
са преносом на левој или 
десној страни 

метал 

42706 предњи точкови – пуни полиуретан 

42707 задњи точкови  
– пумпани гума 

42708 папучице за стопала  
– подесиве пластика 

427 

Инвалидска колица за самостал-
ну употребу на ручни погон јед-
ном руком (погон колица ду-
плим обручима са преносом на 
левој или десној страни) тежине 
до 21 kg или са погоном на по-
лугу, тежине до 27 kg. Носивост 
колица до 130 kg. 

42709 кочница метал и гума 
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428 серијски производ   

42801 конструкција метал 

42802 седиште сунђер и техничка 
тканина 

42803 наслон сунђер и техничка 
тканина 

42804 предњи точкови – пуни полиуретан 

42805 задњи точкови  
– пумпани гума 

42806 
папучице за стопала  
– подесиве по висини и 
ка напред 

пластика 

42807 ерго кочница метал, пластика, гума 

42808 анатомски меки јастук за 
седиште сунђер и текстил 

42809 анатомска мека подршка 
за леђа сунђер и текстил 

42810 наслон за главу тапацирана пластика 

42811 пелоте за главу тапацирана пластика 

42812 абдукциони клин метал, тапацирана 
пластика 

42813 сигурносни појас за 
груди текстил 

428 

Посебно прилагођена инвалид-
ска колица за одрасле особе ко-
ји нису у могућности да само-
стално обављају активности 
свакодневног живота:  
метална конструкција, тежина 
колица до 35 kg, ширина седи-
шта 38–53 cm, висина наслона  
53–58 cm, могућност инклина-
ције минимално до 30 степени, 
скидање задњих точкова, скида-
ње и подешавање држача за ру-
ке, подесиве папучице по виси-
ни и ка напред. Саставни делови 
помагала су наслон и пелоте за 
главу, сигурносни појас за гру-
ди и стопала, абдукциони клин. 
Носивост колица 130 kg. 

42814 сигурносни каишеви  
за стопала текстил 

429 серијски производ   

42901 конструкција метал 

42902 седиште сунђер и техничка 
тканина 

42903 наслон сунђер и техничка 
тканина 

42904 предњи точкови – пуни полиуретан 

42905 задњи точкови 
– пумпани гума 

42906 
папучице за стопала  
– подесиве по висини  
и ка напред 

пластика 

42907 кочница метал и гума 

42908 анатомски меки јастук  
за седиште сунђер и текстил 

42909 анатомска мека подршка 
за леђа сунђер и текстил 

42910 наслон за главу тапацирана пластика 

42911 пелоте за главу тапацирана пластика 

42912 абдукциони клин метал, тапацирана 
пластика 

42913 сигурносни појас  
за груди текстил 

429 

Посебно прилагођена инвалид-
ска колица за одрасле особе и 
децу са телесном тежином ве-
ћом од носивости дечијих коли-
ца, а који нису у могућности да 
самостално обављају активно-
сти свакодневног живота:  
тежина колица до 25 kg, метал-
на, склопива, ширина седишта  
34–44 cm, висина наслона  
29–41 cm, могућност инклина-
ције минимално до 30 степени, 
скидање задњих точкова, скида-
ње и подешавање држача за ру-
ке, подесиве папучице по виси-
ни и ка напред. Саставни делови 
помагала су наслон и пелоте за 
главу, сигурносни појас за гру-
ди и стопала, абдукциони клин. 
Носивост колица 120 kg. 

42914 сигурносни каишеви  
за стопала текстил 
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430 серијски производ   

43001 конструкција алуминијум 

43002 
седална јединица: седи-
ште и наслон са бочним 
пелотама 

пластика тапацирана 
сунђером и техничком 
тканином 

43003 предњи точкови – пуни полиуретан или гума 
43004 задњи точкови – пумпани полиуретан или гума 

43005 
папучице за стопала  
– подесиве по висини  
и ка напред 

пластика 

43006 кочница метал и гума 

43007 анатомски меки јастук за 
седиште сунђер и текстил 

43008 анатомска мека подршка 
за леђа сунђер и текстил 

43009 наслон за главу тапацирана пластика 
43010 пелоте за главу тапацирана пластика 

43011 абдукциони клин метал, тапацирана пла-
стика 

43012 предњи метални штитник тапацирани метал 
43013 сигурносни појас за груди текстил 

430 

Посебно прилагођена модуларна 
инвалидска колица за децу која 
нису у могућности да самостално 
обављају активности свакоднев-
ног живота и која захтевају висок 
степен подршке: тежина колица 
до 25 kg, метална, механизам за 
постављање и скидање седалне  
јединице, подесива ширина седи-
шта 20–35 cm, подесива висина 
наслона 62–70 cm, могућност ин-
клинације минимално до 30 степе-
ни, подесиве папучице по висини  
и ка напред. Саставни делови  
помагала су наслон и пелоте за  
главу, бочне пелоте, сигурносни 
појас за груди и стопала, абдукци-
они клин. Носивост колица  
до 50 kg. Гарантни рок  
најмање 3 године. 

43014 сигурносни каишеви за 
стопала текстил 

431 серијски производ   
43101 конструкција метал 

43102 седиште пластифицирана тканина
– тапацирана 

43103 наслон пластифицирана тканина
– тапациран 

43104 предњи точкови – пуни полиуретан 
43105 задњи точкови – пуни полиуретан 
43106 кочница метал и гума 

43107 папучице за стопала  
– подесиве пластика 

43108 јастук за седиште текстил 
43109 наслон за главу тапацирана пластика 
43110 пелоте за главу тапацирана пластика 
43111 сигурносни појас за груди текстил 
43112 абдукциони клин метал/тапацирана пластика
43113 каишеви за колена текстил 

431 

Посебно прилагођена лака инва-
лидска колица за децу која нису  
у могућности да самостално оба-
вљају активности свакодневног 
живота, тежине до 15 kg (за носи-
вост детета чија је телесна тежина 
50 kg), склопива по типу кишо-
брана, са нагибом седишта до 30 
степени, подесива висина колица 
93–100 cm; висина седишта, ши-
рина седишта и висина наслона  
у различитим димензијама према 
узрасту и телесној грађи детета. 
Носивост колица до 50 kg. 

43114 каишеви за стопала текстил 
432 серијски производ   

43201 конструкција челик 
43202 седиште пластифицирана тканина
43203 наслон пластифицирана тканина
43204 предњи точкови – пуни полиуретан 
43205 задњи точкови – пумпани гума 

43206 пар склопивих папучица 
за стопала пластика и метал 

43207 
пар компактних кочница 
за задње точкове обло-
жене гуменом навлаком 

метал и гума 

43208 механизам против 
превртања метал и гума 

432 

Дечија стандардна инвалидска 
колица на ручни погон за дете 
које трајно није у могућности  
да хода: тежина колица до 15 kg, 
метална, склопива, са могућно-
шћу подешавања носача са ру-
ке, наслона и склапања папучи-
ца за стопала, ручка за гурање 
подесиве висине, висина насло-
на 30 cm, ширина седишта  
30–35 cm, носивост  
колица до 80 kg. 

43209 јастук за седиште сунђер и текстил 
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433 серијски производ   

43301 конструкција алуминијум 
43302 седиште пластифицирана тканина
43303 наслон пластифицирана тканина
43304 предњи точкови – пуни полиуретан 
43305 задњи точкови – пумпани гума 

43306 пар склопивих папучице 
за стопала пластика и метал 

43307 
пар компактних кочница 
за задње точкове обло-
жене гуменом навлаком 

метал и гума 

433 

Дечија активна инвалидска ко-
лица на ручни погон за дете које 
трајно није у могућности да хо-
да: тежина колица до 11 kg, ме-
тална, склопива, са могућношћу 
подешавања висине наслона и 
ширине седишта, носивост ко-
лица до 100 kg. 

43308 јастук за седиште сунђер, текстил 
434 серијски производ   

43401 седиште пластика 
43402 наслон пластика 
43403 предњи точкови – пуни полиуретан 
43404 задњи точкови – пуни полиуретан 

434 

Тоалетна колица стандардне 
мере: 
– висина колица 90 cm 
– седишта ширине 45 cm 

43405 ноћна посуда пластика 
435 серијски производ   

43501 конструкција метал 
43502 седиште пластифицирана тканина
43503 наслон за леђа пластифицирана тканина

43504 подесиви наслони за 
руке 

метал и тапацирана 
пластика 

43505 предњи точкови – пуни полиуретан 
43506 задњи точкови – пумпани гума 

43507 
управљачка кутија, поде-
сива, са придруженим 
инсталацијама 

серијски производ 

43508 кочница метал/пластика 
43509 батерије 2 комада 2 x 12 V, 75 Ah 
43510 пуњач батерија серијски производ 

43511 мотор снага мотора минимално 
400 W  

43512 предња сигурносна 
лампица серијски производ 

43513 задња сигурносна 
лампица серијски производ 

43514 папучице за стопала  
– подесиве метал и пластика 

43515 анатомски меки јастук  
за седиште сунђер и текстил 

43516 анатомска мека подршка 
за леђа сунђер и текстил 

43517 анатомски наслон за 
главу 

метал и тапацирана 
пластика, додатно 

43518 пелоте за главу тапацирана пластика, 
додатно 

43519 сигурносни појас за груди текстил, додатно 
43520 каишеви за колена текстил, додатно 
43521 каишеви за стопала текстил, додатно 
43522 подршка за потколенице текстил, додатно 
43523 сточић пластика, додатно 
43524 држач за флашицу текстил, додатно 

435 

Електромоторна колица (која се 
могу користити унутра и споља) 
са 4 гумена точка (2 задња точка 
пнеуматска), седиштем ширине 
39–50 cm, висине наслона за леђа 
50–55 cm и подесивом висином 
наслона за руке (20–25 cm) са мо-
гућношћу подешавања нагиба ко-
лица у опсегу од 0° до 9°, 2 ба-
теријe (2 x 12 V, 75 Ah) са споља-
шњом јединицом за пуњење,  
задњим погоном (снага мотора 
400 W и више, максимална брзи-
на 6 km/h), могућношћу савлађи-
вања терена под нагибом (10.5%) 
и препрека висине 60 mm, поде-
сивим управљачем, предњим и 
задњим сигурносним лампицама. 
Максимална носивост 130 kg. 

43525 мрежа за смештање ствари текстил, додатно 
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436 серијски производ   

43601 конструкција метал 
43602 седиште тапацирана пластика 
43603 наслон за леђа тапацирана пластика 

43604 подесиви наслони за руке метал и тапацирана 
пластика 

43605 предњи точкови – пуни полиуретан 
43606 задњи точкови – пумпани гума 

43607 
управљачка кутија, поде-
сива, са придруженим ин-
сталацијама 

серијски производ 

43608 кочница метал и пластика 
43609 батерије 2 ком. 2 x 12 V, минимално 50 Ah 
43610 пуњач батерија серијски производ 

43611 мотор снага мотора минимално 
2 x 220 W  

43612 предња сигурносна лампица серијски производ 
43613 задња сигурносна лампица серијски производ 

43614 папучице за стопала  
– подесиве метал и пластика 

43615 анатомски меки јастук за 
седиште сунђер и текстил 

43616 анатомска мека подршка 
за леђа сунђер и текстил 

43617 анатомски наслон за главу метал и тапацирана 
пластика, додатно 

43618 пелоте за главу тапацирана пластика, 
додатно 

43619 сигурносни појас за груди текстил, додатно 
43620 каишеви за колена текстил, додатно 
43621 каишеви за стопала текстил, додатно 
43622 подршка за потколенице текстил, додатно 
43623 сточић пластика, додатно 
43624 држач за флашицу текстил, додатно 

436 

Електромоторна колица (која се мо-
гу користити унутра и споља) за те-
жи облик дистрофије, мултипле 
склерозе, квадрипарезе и пара пле-
гије која омогућавају вертикализа-
цију пацијента и управљање у седе-
ћем и стојећем положају, са 4 гуме-
на точка, седиштем ширине до  
50 cm, висине наслона за леђа до  
65 cm и подесивом висином насло-
на за руке, са могућношћу подеша-
вања нагиба наслона, седишта и др-
жача стопала, 2 батеријe (2 x 12 V, 
минимално 50 Ah) са спољашњом 
јединицом за пуњење, предњим по-
гоном (снага мотора 2 x 220 W, 
максимална брзина 6 km/h), могућ-
ношћу савлађивања терена под на-
гибом (9%) и препрека висине 50 
mm, подесивим управљачем, меха-
низмом које спречава превртање. 
Максимална носивост 130 kg. 

43625 мрежа за смештање ствари текстил, додатно 
437 серијски производ   

43701 конструкција метал 
43702 седиште тапацирана пластика 
43703 наслон тапацирана пластика 
43704 наслон за главу тапацирана пластика 

43705 подесиве бочне странице метал и тапацирана 
пластика 

43706 точкови – пумпани гума 
43707 ручне команде серијски производ 

43708 кочница – аутоматска магнетска – серијски 
производ 

43709 кочница – ручна серијски производ 
43710 батерије 2 ком. 2 x 12 V, 45–50 Ah 
43711 пуњач батерија серијски производ 

43712 мотор снага мотора минимално 
400 W  

43713 ретровизор серијски производ 
43714 предње светло серијски производ 
43715 задње светло серијски производ 
43716 индикатор смера кретања серијски производ 

437 

Електомоторна колица – скутер за 
одрасле са 4 пнеуматска гумена  
точка, седиштем ширине 43–52 cm,  
2 батеријe (2 x 12 V, 45–50 Ah) са 
спољашњом јединицом за пуњење, 
задњим погоном (снага мотора 
400 W и више, максимална брзина 
10–12 km/h), могућношћу савлађи-
вања терена под нагибом (10–12%), 
подесивим управљачем и ергоном-
ским дршкама, предњим и задњим 
светлима, индикаторима смера са 
звучним сигналом, аутоматском 
магнетском кочницом и додатном 
ручном кочницом, са ретровизором 
и предњом корпом. Тежина  
80–95 kg, Максимална носивост 
135 kg. 

43717 корпа серијски производ 
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5.4.2. ДОДАЦИ КОЛИЦИМА 

438 Рукавице за летњу вoжњу 
кoлица 438 серијски производ   

439 Рукавице за зимску вoжњу 
кoлица oд кoже 439 серијски производ   

440 
Пумпа за гуме са компресором, 
батеријама на пуњење и 
додацима за разне вентиле 

440 серијски производ   

441 Пумпа за гуме ручна 441 серијски производ   

442 

Додатак за померање задњих 
точкова код обостраних 
ампутација ради регулисања 
тежишта 

442 серијски производ   

443 
Сигурносни точак за 
онемогућавање превртања 
колица 

443 серијски производ   

444 Кочница са продужетком 444 серијски производ   

445 Држач за штаке 445 серијски производ   

446 Предњи метални штитник  
за дечија колица 446 серијски производ   

447 Сточић за колица 447 серијски производ   

448 Заштитник за сунце за дечија 
колица типа кишобран 448 серијски производ   

449 Заштитник за ноге за дечија 
колица типа кишобран 449 серијски производ   

450 Кишна кабаница 450 серијски производ   

451 Заштитник против кише за 
дечија колица типа кишобран 451 серијски производ   

452 Заштитник против кише за 
електромоторна колица 452 серијски производ   

453 Заштитник против кише за 
скутер 453 серијски производ   

454 Торба за ствари за дечија 
колица типа кишобран 454 серијски производ   

5.5. АНТИДЕКУБИТНИ ЈАСТУЦИ 

455 

Антидекубитни јастук 
пнеуматски висине од 5 до  
10 cm, различитих ширина  
и дужина, типа Рохо 

455 серијски производ   

456 Антидекубитни јастук од гела  456 серијски производ   

457 Антидекубитни јастук од 
силикона 457 серијски производ   

458 Антидекубитни јастук за леђа 458 серијски производ   

459 Антидекубитни јастук за врат  
и главу 459 серијски производ   

5.5.1. ПРИБОР ЗА АНТИДЕКУБИТНЕ ЈАСТУКЕ 

460 Јастучница за антидекубитне 
јастуке 460 серијски производ   

461 Прибор за крпљење 
антидекубитних јастука 461 серијски производ 
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5.6. ДИЗАЛИЦЕ ЗА НЕПОКРЕТНЕ 

462 
Дизалица хидраулична са 
носећом корпом носивости  
130 kg, разни модели 

462 серијски производ 
  

463 
Дизалица електрична са 
носећом корпом носивости  
до 150 kg, разни модели 

463 серијски производ 
  

464 

Дизалица електрична за 
спуштање у каду и подизање  
из каде, са батеријама и 
исправљачем 

464 серијски производ 

  

5.7. БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ 

465 серијски производ   

46501 трапез метал и дрво 

46502 точак са кочницом 4 x 1 

46503 бочна ограда за кревет метал/дрво 2 x 1 

46504 даљински управљач за 
електрични кревет  серијски производ 

465 

Кревет болнички електрични са 
трапезом, ломи се на три места, 
са точковима са кочницама на 2 
точка, са могућношћу подизања 
висине кревета, узглавља и 
узножја, са електричном 
командом 

46505 мотор за електрични 
кревет серијски производ 

466 серијски производ   

46601 трапез  метал и дрво 466 

Кревет болнички механички  
са трапезом, са точковима, са 
подизањем узглавља, са бочним 
точковима (одбојницима) 46602 точак са кочницом 4 x 1 

467 серијски производ   

467 

Кревет болнички механички  
са трапезом, без точкова, са 
подизањем узглавља, без 
бочних точкова (одбојника) 

46701 трапез  метал и дрво 

5.7.1. КРЕВЕТ ДОДАЦИ 

468 Трапез са постољем, без 
точкова 468 комад метал/дрво 

469 Трапез са постољем, са четири 
точка 469 комад метал/дрво 

470 Трапез који се монтира на 
кревет 470 комад метал/дрво 

471 Бочна ограда за кревет 471 комад дрво/метал/пластика 

5.8. АНТИДЕКУБИТНИ ДУШЕЦИ 

472 

Антидекубитни душек 
пнеуматски из делова димензија 
једног дела 87 cm x 52 cm, типа 
Рохо 

472 серијски производ   

473 

Антидекубитни душек од поли-
уретана са изрезима димензија 
190 cm x 90 cm x 17 cm, из три 
дела 

473 серијски производ   

474 
Антидекубитни душек са 
компресором, димензија  
200 cm x 80 cm 

474 серијски производ   

5.8.1. ПРИБОР ЗА АНТИДЕКУБИТНЕ ДУШЕКЕ 

475 Навлака за антидекубитне 
душеке 475 серијски производ   

476 Прибор за крпљење 
антидекубитних душека 476 серијски производ 
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5.9. ОСТАЛА ПОМАГАЛА ЗА ОЛАКШАВАЊЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ ЖИВОТА 

477 Додатак за wc шољу висине  
10 cm меки 477 серијски производ   

478 Додатак за wc шољу висине  
10 cm тврди 478 серијски производ   

479 Додатак за wc шољу висине  
10 cm са рукохватима 479 серијски производ   

480 Стoлица за каду  480 серијски производ   

481 Стoлица за каду, рoтирајућа,  
са наслoнoм 481 серијски производ   

482 

Саксомат – уређај за безбедно 
руковање моторним возилом 
(механички или аутоматски)  
код особа са недостатком дела 
доњег или горњег екстремитета 

482 серијски производ   

5.9.1. Одржавање инвалидских колица 

1. Сервис инвалидских колица ван гарантног рока 

S400 Сервис инвалидских колица  сва инвалидска колица 

2. Поправка дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока 

P400 Оправка кочнице 42108, 42208, 42308, 42408, 42508, 42608, 42709, 42807, 42907, 
43006, 43106, 43207, 43307, 43508, 43608, 43708, 43709 

P401 Оправка командне палице код 
електромоторних колица 43707 

P402 Оправка мотора 
електромоторних колица 435, 436, 437 

3. Замена дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока 

А400 Предње пуне гуме 
42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

А401 Предњег точка 
42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

А402 Задње спољне гуме 
42106, 42206, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 
43004, 43105, 43205, 43305, 43404, 43506, 43606 

А403 Задње унутрашње гуме 42106, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 43205, 
43305, 43506, 43606 

А404 Задњег точка 
42106, 42206, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 
43004, 43105, 43205, 43305, 43404, 43506, 43606 

А405 Виљушке предњег точка 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436 

А406 Седишта за инвалидска колица 42102, 42202, 42302, 42402, 42502, 42602, 42702, 42802, 42902, 
43202, 43302, 43401, 43502, 43602 

А407 Наслон за инвалидска колица 42104, 42204, 42304, 42404, 42504, 42604, 42704, 42803, 42903, 
43103, 43203, 43303, 43402, 43503, 43603 

А408 Кочнице за инвалидска колица 42108, 42208, 42308, 42408, 42508, 42608, 42709, 42807, 42907, 
43006, 43106, 43207, 43307 

А409 Наслон за главу 42810, 42910, 43009, 43109 
А410 Анатомски наслон за главу 43517, 43617 
А411 Седишта тапацираног седишта 43102 

А412 Седална јединица: седиште и 
наслон са бочним пелотама 43002 

А413 Пелоте за главу 42811, 42911, 43010, 43110, 43518,43618 
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А414 Сигурносног каиша 42813, 42814, 42913, 42914, 43013, 43014, 43111, 43113, 43114, 
43519, 43520, 43521, 43522, 43619, 43620, 43621, 43622 

А415 Инсталације на 
електромоторним колицима 435, 436 

А416 
Прекидач на управљачкој 
кутији за електромоторна 
колица 

435, 436 

А417 Командне палице за 
електромоторна колица 435, 436 

А418 Кочнице за електромоторна 
колица 43508, 43608 

А419 Четкице мотора 435, 436 

А420 Замена 2 акумулатора за 
електромоторна колица 43509, 43609 

А421 Замена јастука за седиште 42103, 42203, 42303, 42403, 42503, 42603, 42703, 43108, 43208, 
43308 

А422 
Пар склопивих папучица за 
стопала са могућношћу 
уклањања 

42107, 42207, 42307, 42407, 42507, 42607, 42708, 42806, 42906, 
43005, 43107, 43206, 43306, 43514, 43614 

А423 Наслон за руке са могућношћу 
уклањања 42109, 42209, 42309, 42409, 42509 

А424 Штитник задњих точкова 42510, 42610 

А425 Одбојници за заштиту ногу 42609 

А426 Полуга или дупли обруч на 
левој или десној страни 42705 

А427 Анатомски меки јастук за 
седиште 42808, 42908, 43007, 43515, 43615 

А428 Анатомска мека подршка за 
леђа 42809, 42909, 43008, 43516, 43616 

А429 Сточић 43523, 43623 

А430 Држач за флашицу 43523, 43623 

А431 Мрежа за смештање ствари 43523, 43623 

А432 Седиште за скутер 43702 

А433 Наслон за скутер 43703 

А434 Наслон за главу за скутер 43704 

А435 Подесиве бочне странице за 
скутер 43705 

А436 Точкови – пумпани за скутер 43706 

А437 Кочница – аутоматска за скутер 43708 

А438 Кочница – ручна за скутер 43709 

А439 Батерије 2 комада за скутер 43710 

А440 Пуњач батерија за скутер 43711 

А441 Ретровизор за скутер 43713 

А442 Предње светло за скутер 43714 

А443 Задње светло за скутер 43715 

А444 Индикатор смера кретања за 
скутер 43716 

А445 Корпа за скутер 43717 

А4451 Абдукциони клин 42812, 42912, 43011, 43112 

А4452 Механизам против превртања 43208 
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4. Сервис враћених инвалидских колица 

S401 Сервис враћених инвалидских 
колица сва инвалидска колица 

5. Поправка дела на враћеним инвалидским колицима 

P403 Предње пуне гуме 42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

P404 Предњег точка 42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

P405 Задње спољне гуме 42106, 42206, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 
43004, 43105, 43205, 43305, 43404, 43506, 43606 

P406 Задње унутрашње гуме 42106, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 43205, 
43305, 43506, 43606 

P407 Задњег точка 42106, 42206, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 
43004, 43105, 43205, 43305, 43404, 43506, 43606 

P408 Виљушке предњег точка 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436 

P409 Седишта за инвалидска колица 42102, 42202, 42302, 42402, 42502, 42602, 42702, 42802, 42902, 
43202, 43302, 43401, 43502, 43602 

P410 Наслон за инвалидска колица 42104, 42204, 42304, 42404, 42504, 42604, 42704, 42803, 42903, 
43103, 43203, 43303, 43402, 43503, 43603 

P411 Кочнице за инвалидска колица 42108, 42208, 42308, 42408, 42508, 42608, 42709, 42807, 42907, 
43006, 43106, 43207, 43307 

P412 Наслон за главу 42810, 42910, 43009, 43109, 43704 

P413 Анатомски наслон за главу 43517, 43617 

P414 Седишта тапацираног седишта 42602 

P415 Седална јединица: седиште и 
наслон са бочним пелотама 43002 

P416 Пелоте за главу 42811, 42911, 43010, 43110, 43518,43618 

P417 Сигурносног каиша 42813, 42814, 42913, 42914, 43013, 43014, 43111, 43113, 43114, 
43519, 43520, 43521, 43522, 43619, 43620, 43621, 43622 

P418 Инсталације на 
електромоторним колицима 435, 436 

P419 
Прекидач на управљачкој 
кутији за електромоторна 
колица 

435, 436 

P420 Командне палице за 
електромоторна колица 435, 436 

P421 Кочнице за електромоторна 
колица 43508, 43608 

P422 Четкице мотора 435, 436 

P423 Рам колица 42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

6. Замена дела на враћеним инвалидским колицима 

А446 Предње пуне гуме 42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

А447 Предњег точка 42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

А448 Задње спољне гуме 42106, 42206, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 
43004, 43105, 43205, 43305, 43404, 43506, 43606 
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А449 Задње унутрашње гуме 42106, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 43205, 
43305, 43506, 43606 

А450 Задњег точка 42106, 42206, 42306, 42406, 42506, 42606, 42707, 42805, 42905, 
43004, 43105, 43205, 43305, 43404, 43506, 43606 

А451 Виљушке предњег точка 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436

А452 Седишта за инвалидска колица 42102, 42202, 42302, 42402, 42502, 42602, 42702, 42802, 42902, 
43202, 43302, 43401, 43502, 43602 

А453 Наслона за инвалидска колица 42104, 42204, 42304, 42404, 42504, 42604, 42704, 42803, 42903, 
43103, 43203, 43303, 43402, 43503, 43603 

А454 Кочнице за инвалидска колица 42108, 42208, 42308, 42408, 42508, 42608, 42709, 42807, 42907, 
43006, 43106, 43207, 43307 

А455 Наслон за главу 42810, 42910, 43009, 43109, 43704 

А456 Анатомски наслон за главу 43517, 43617 

А457 Седишта тапацираног седишта 42602 

А458 Седална јединица: седиште и 
наслон са бочним пелотама 43002 

А459 Пелоте за главу 42811, 42911, 43010, 43110, 43518,43618 

А460 Сигурносног каиша 42813, 42814, 42913, 42914, 43013, 43014, 43111, 43113, 43114, 
43519, 43520, 43521, 43522, 43619, 43620, 43621, 43622 

А461 Инсталације на 
електромоторним колицима 435, 436 

А462 Прекидача на управљачкој ку-
тији за електромоторна колица 435, 436 

А463 Командне палице за 
електромоторна колица 435, 436 

А464 Кочнице за електромоторна 
колица 43508, 43608 

А465 Четкице мотора 435, 436 

А466 Замена 2 акумулатора за 
електромоторна колица 435, 436 

А467 Рам колица 42105, 42205, 42305, 42405, 42505, 42605, 42706, 42804, 42904, 
43003, 43104, 43204, 43304, 43403, 43505, 43605 

А468 Замена јастука за седиште 42103, 42203, 42303, 42403, 42503, 42603, 42703, 43108, 43208, 
43308 

А469 
Пар склопивих папучица за 
стопала са могућношћу 
уклањања 

42107, 42207, 42307, 42407, 42507, 42607, 42708, 42806, 42906, 
43005, 43107, 43206, 43306, 43514, 43614 

А470 Наслон за руке са могућношћу 
уклањања 42109, 42209, 42309, 42409, 42509 

А471 Штитник задњих точкова 42510, 42610 

А472 Одбојници за заштиту ногу 42609 

А473 Полуга или дупли обруч на 
левој или десној страни 42705 

А474 Анатомски меки јастук за 
седиште 42808, 42908, 43007, 43515, 43615 

А475 Анатомска мека подршка за 
леђа 42809, 42909, 43008, 43516, 43616 

А476 Сточић 43523, 43623 

А477 Држач за флашицу 43523, 43623 

А478 Мрежа за смештање ствари 43523, 43623 
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А479 Седиште за скутер 43702 
А480 Наслон за скутер 43703 
А481 Наслон за главу за скутер 43704 

А482 Подесиве бочне странице за 
скутер 43705 

А483 Точкови – пумпани за скутер 43706 
А484 Кочница – аутоматска за скутер 43708 
А485 Кочница – ручна за скутер 43709 
А486 Батерије 2 комада за скутер 43710 
А487 Пуњач батерија за скутер 43711 

А488 Ретровизор за скутер 43713 

А489 Предње светло за скутер 43714 

А490 Задње светло за скутер 43715 

А491 Индикатор смера кретања за 
скутер 43716 

А492 Корпа за скутер 43717 

А4921 Абдукциони клин 42812, 42912, 43011, 43112 

А4922 Механизам против превртања 43208 

7. Ремонт инвалидских колица 

R400 

Инвалидска колица за привреме-
ну употребу, на ручни погон, за 
особу која привремено није у мо-
гућности да хода због повреде 
или обољења различите етиоло-
гије: тежина колица до 20 kg, ме-
тална, склопива, са могућношћу 
скидања држача са руке и ноге, 
висина колица 90–92 cm, висина 
наслона 35–50 cm, ширина седи-
шта 35–50 cm, висина седишта 
43–50 cm, носивост до 130 kg 

421 

R401 

Стандардна инвалидска колица 
на ручни погон за самосталну 
употребу и за особу која трајно 
није у могућности да хода: тежи-
на колица до 20 kg, метална, 
склопива, са могућношћу скида-
ња држача са руке и ноге, висина 
колица 90–92 cm, висина наслона  
35–50 cm, ширина седишта  
35–50 cm, висина седишта  
43–50 cm, носивост колица  
до 130 kg 

422 

R402 

Стандардна инвалидска колица 
на ручни погон за самосталну 
употребу и за особу која трајно 
није у могућности да хода: те-
жина колица до 22 kg, ојачане 
металне конструкције, склопи-
ва, са могућношћу скидања др-
жача са руке и ноге, висина ко-
лица 90–92 cm, висина наслона  
35–50 cm, ширина седишта  
35–50 cm, висина седишта  
43–50 cm, носивост колица  
преко 130 kg 

423 
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R403 

Стандардна лака инвалидска ко-
лица на ручни погон за само-
сталну употребу и за особу која 
трајно није у могућности да хо-
да: тежина колица до 17 kg, алу-
минијумска конструкција, папу-
чице подесиве по висини, чичак 
трака за стопала, са могућношћу 
скидања држача са руке и ноге, 
као и задњих точкова, висина 
наслона 40/43 cm, ширина седи-
шта 39–51 cm, висина седишта 
42–51 cm, носивост колица  
до 120 kg. 

424 

R404 

Активна инвалидска колица на 
ручни погон за самосталну упо-
требу и за особу која трајно није 
у могућности да хода: тежина 
колица до 13 kg, алуминијумска 
или титанијумска конструкција, 
папучице подесиве по висини, 
чичак трака за стопала, са мо-
гућношћу скидања држача са 
руке и ноге, као и задњих точко-
ва, подешавање висине наслона, 
ширина седишта 38–51 cm, ви-
сина седишта са предње стране 
42–52 cm, носивост колица 
до 120 kg. 

425 

R405 

Спортска колица на ручни по-
гон за самосталну употребу и 
за особу која трајно није у мо-
гућности да хода: тежина коли-
ца до 13 kg, алуминијумска 
конструкција, титанијумски  
прстенови за гурање, папучице 
подесиве по висини, чичак тра-
ка за стопала, са могућношћу 
скидања држача са руке и ноге, 
као и задњих точкова, подеша-
вање висине наслона, висине  
и дубине седишта, носивост  
до 120 kg 

426 

R406 

Инвалидска колица за самостал-
ну употребу на ручни погон јед-
ном руком (погон колица ду-
плим обручима са преносом на 
левој или десној страни) тежине 
до 21 kg или са погоном на по-
лугу, тежине до 27 kg. Носивост 
колица до 130 kg. 

427 
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R407 

Посебно прилагођена инвалид-
ска колица за одрасле особе ко-
ји нису у могућности да само-
стално обављају активности 
свакодневног живота: метална 
конструкција, тежина колица  
до 35 kg, ширина седишта  
38–53 cm, висина наслона  
53–58 cm, могућност инклина-
ције минимално до 30 степени, 
скидање задњих точкова, скида-
ње и подешавање држача за ру-
ке, подесиве папучице по виси-
ни и ка напред. Саставни делови 
помагала су наслон и пелоте за 
главу, сигурносни појас за гру-
ди и стопала, абдукциони клин. 
Носивост колица 130 kg. 

428 

R408 

Посебно прилагођена инвалид-
ска колица за одрасле особе и 
децу са телесном тежином ве-
ћом од носивости дечијих коли-
ца, а који нису у могућности да 
самостално обављају активно-
сти свакодневног живота: тежи-
на колица до 25 kg, метална, 
склопива, ширина седишта  
34–44 cm, висина наслона  
29–41 cm, могућност инклина-
ције минимално до 30 степени, 
скидање задњих точкова, скида-
ње и подешавање држача за ру-
ке, подесиве папучице по виси-
ни и ка напред. Саставни делови 
помагала су наслон и пелоте за 
главу, сигурносни појас за гру-
ди и стопала, абдукциони клин. 
Носивост колица 120 kg 

429 

R409 

Посебно прилагођена модулар-
на инвалидска колица за децу 
која нису у могућности да само-
стално обављају активности 
свакодневног живота и која зах-
тевају висок степен подршке: 
тежина колица до 25 kg, метал-
на, механизам за постављање и 
скидање седалне јединице, по-
десива ширина седишта  
20–35 cm, подесива висина на-
слона 62–70 cm, могућност ин-
клинације минимално до 30 сте-
пени, подесиве папучице по ви-
сини и ка напред. Саставни де-
лови помагала су наслон и пело-
те за главу, бочне пелоте, сигур-
носни појас за груди и стопала, 
абдукциони клин. Носивост ко-
лица до 50 kg. Гарантни рок нај-
мање 3 године. 

430 
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R410 

Посебно прилагођена лака инва-
лидска колица за децу која нису 
у могућности да самостално 
обављају активности свакоднев-
ног живота, тежине до 15 kg (за 
носивост детета чија је телесна 
тежина 50 кг), склопива по типу 
кишобрана, са нагибом седишта 
до 30 степени, подесива висина 
колица 93–100 cm; висина седи-
шта, ширина седишта и висина 
наслона у различитим димензи-
јама према узрасту и телесној 
грађи детета. Носивост колица 
до 50 kg. 

431 

R411 

Дечија стандардна инвалидска 
колица на ручни погон за дете 
које трајно није у могућности да 
хода: тежина колица до 15 kg, 
метална, склопива, са могућно-
шћу подешавања носача са ру-
ке, наслона и склапања папучи-
ца за стопала, ручка за гурање 
подесиве висине, висина насло-
на 30 cm, ширина седишта  
30–35 cm, носивост колица  
до 80 kg. 

432 

R412 

Дечија активна инвалидска ко-
лица на ручни погон за дете које 
трајно није у могућности да хо-
да: тежина колица до 11 kg, ме-
тална, склопива, са могућношћу 
подешавања висине наслона и 
ширине седишта, носивост ко-
лица до 100 kg. 

433 

R413 

Тоалетна колица стандардне 
мере: 
– висина колица 90 cm 
– седишта ширине 45 cm 

434 

R414 

Електромоторна колица (која се 
могу користити унутра и споља) 
са 4 гумена точка (2 задња точка 
пнеуматска), седиштем ширине 
39–50 cm, висине наслона за леђа 
50–55 cm и подесивом висином 
наслона за руке (20–25 cm) са мо-
гућношћу подешавања нагиба ко-
лица у опсегу од 0° до 9°,  
2 батеријe (2 x 12 V, 75 Ah) са 
спољашњом јединицом за пуње-
ње, задњим погоном (снага мо-
тора 400 W и више, максимална 
брзина 6 km/h), могућношћу са-
влађивања терена под нагибом 
(10.5%) и препрека висине 60 
mm, подесивим управљачем, 
предњим и задњим сигурносним 
лампицама. Максимална носи-
вост 130 kg. 

435 
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R415 

Електромоторна колица (која се 
могу користити унутра и споља) 
за тежи облик дистрофије, мул-
типле склерозе и квадриплегије 
која омогућавају вертикализа-
цију пацијента и управљање у 
седећем и стојећем положају, са 
4 гумена точка, седиштем шири-
не до 50 cm, висине наслона за 
леђа до 65 cm и подесивом ви-
сином наслона за руке, са мо-
гућношћу подешавања нагиба 
наслона, седишта и држача сто-
пала, 2 батеријe (2 x 12 V, мини-
мално 50 Ah) са спољашњом је-
диницом за пуњење, предњим 
погоном (снага мотора 2 x 220 
W, максимална брзина 6 km/h), 
могућношћу савлађивања тере-
на под нагибом (9%) и препрека 
висине 50 mm, подесивим упра-
вљачем, механизмом које спре-
чава превртање. Максимална 
носивост 130 kg. 

436 

R416 

Електомоторна колица – скутер 
за одрасле са 4 пнеуматска гу-
мена точка, седиштем ширине 
43–52 cm, 2 батеријe (2 x 12 V,  
45–50 Ah) са спољашњом једи-
ницом за пуњење, задњим пого-
ном (снага мотора 400 W и ви-
ше, максимална брзина 10–12 
km/h), могућношћу савлађивања 
терена под нагибом (10–12%), 
подесивим управљачем и ерго-
номским дршкама, предњим и 
задњим светлима, индикатори-
ма смера са звучним сигналом, 
аутоматском магнетском кочни-
цом и додатном ручном кочни-
цом, са ретровизором и пред-
њом корпом. Тежина 80–95 kg, 
Максимална носивост 135 kg. 

437 

5.9.2. Одржавање штака, штапова и ходалица 

1. Поправка дела ходалице ван гарантног рока 

P422 Поправка кочнице на ходалици 42002 

2. Замена дела штаке, штапа и ходалице ван гарантног рока 

А439 Замена гуме за штаке (комад) 40001, 40101, 40201, 40301, 40401, 40501 

А440 Замена гуме за штап (комад) 40601, 40701, 40801, 40901, 41001, 41101, 41201 

А441 Замена гуме за ходалице (комад) 41601, 41701, 41801, 41901 

А442 Замена точка за ходалице (комад) 41301, 41401, 41501, 41602 

А443 Замена точка за ходалице  
са 3 или 4 точка (комад) 42001 

А444 Замена кочнице на ходалици  
са 3 или 4 точка (комад) 42002 
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3. Поправка дела враћене ходалице 

P423 Поправка кочнице на ходалици 42002 

4. Замена дела враћених штака и ходалица 

А445 Замена гуме за штаке (ком.) 40001, 40101, 40201, 40301, 40401, 40501 

А446 Замена гуме за ходалице (ком.) 41601, 41701, 41801, 41901 

А447 Замена точка за ходалице (ком.) 41301, 41401, 41501, 41602 

А448 Замена точка за ходалице  
са 3 или 4 точка (комад) 42001 

А449 Замена кочнице на ходалици  
са 3 или 4 точка (комад) 42002 

VI. ОЧНА ПОМАГАЛА 

6.1. ДИОПТРИЈСКА СТАКЛА 

500 Стакла за корекцију сферне 
аметропије 500 серијски производ минерална стакла  

– сферично, ком. 

501 Стакла за корекцију 
астигматизма до 2 дпт 501 серијски производ минерална стакла  

– торично, ком. 

502 Стакла за корекцију 
астигматизма преко 2 дпт 502 серијски производ минерална стакла  

– торично, ком. 

6.2. ФОТОСЕНЗИТИВНА СТАКЛА 

503 Без диоптрије 503 серијски производ 
фотосензитивно 
минерална стакла  
– плано, ком. 

504 За корекцију сферне аметропије 504 серијски производ 
фотосензитивно 
минерална стакла  
– сферно, ком. 

505 За корекцију астигматизма  
до 2 дпт 505 серијски производ 

фотосензитивно 
минерална стакла  
– торично, ком. 

506 За корекцију астигматизма 
преко 2 дпт 506 серијски производ 

фотосензитивно 
минерална стакла  
– торично, ком. 

507 Млечна стакла 507 серијски производ фотосензитивно 
минерална стакла, ком. 

6.3. OKВИРИ ЗА НАОЧАРЕ И ОПТИЧКА ПЛАСТИКА ЗА НАОЧАРЕ 

508 Оквири за наочаре  508 серијски производ са 
крилцима оквира – ојачан пластика/метал, ком. 

509 За корекцију сферне аметропије 509 серијски производ сферна пластична, ком. 

510 За корекцију астигматизма  
до 2 дпт 510 серијски производ торус пластика, ком. 

511 За корекцију астигматизма 
преко 2 дпт 511 серијски производ торус пластика, ком. 

6.4. ФОТОСЕНЗИТИВНА ПЛАСТИКА ЗА НАОЧАРЕ 

512 Без диоптрије 512 серијски производ пластика, ком. 

513 За корекцију сферне аберације 513 серијски производ сферна пластична, ком. 

514 За корекцију астигматизма 
до 2 дпт 514 серијски производ торус пластика, ком. 

515 За корекцију астигматизма 
преко 2 дпт 515 серијски производ торус пластика, ком. 

516  Призма фолија 516 серијски производ фолија на стаклу без 
диоптрије, ком. 
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6.5. КОНТАКТНА СОЧИВА 

517 Тврда 517 серијски производ силикон, 1 ком. 

5181 меко сочиво за корекцију 
сферне аметропије желатин, 1 ком. 

518 Меко сочиво  

5182 меко сочиво за корекцију 
астигматизма желатин, 1 ком. 

519 Гаспермеабилна – гаспро-
пустљива контактна сочива 519 серијски производ пластика, 1 ком. 

520 Терапијска 520 серијски производ желатин, 1 ком. 

521 Наочаре са специјалним 
системом сочива (телескопске) 521 серијски производ систем сочива 

6.6. ОЧНЕ ПРОТЕЗЕ 

522 Привремена (израђује се само 
први пут) 522 серијски производ акрилат, ком. 

523 Пуна (потпуна) очна протеза 523 индивидуална израда акрилат, ком. 

524 Љуспаста очна протеза 524 индивидуална израда акрилат, ком. 

6.7. ТИФЛОТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА 

525 Брајева писаћа машина 525 серијски производ писаћа машина за 
Брајево писмо 

526 Брајев сат за слепе – ручни 526 серијски производ 

сат са казаљкама са 
заштитним поклопцем 
тактилним (рељефним) 
ознакама 

527 Брајев сат за слепе – џепни 527 серијски производ 

сат са казаљкама са 
заштитним поклопцем 
тактилним (рељефним) 
ознакама 

528 Наочаре са тамним стаклима  
од пластичне масе 528 серијски производ  

са крилцима оквира  пластика 

529 Ултразвучни штап 529 серијски производ 

штап са ултразвучним 
сензором и звучним 
сигналом ради детекто-
вања предмета у непо-
средној близини 

530 Дејзи плејер 530 серијски производ 
дигитални уређај са 
звучном и говорном 
подршком 

5300 Говорни софтвер за српски 
језик за слепа лице 5300 серијски производ   

531 Сат за слепе 531 серијски производ 

сат са функцијом говорне 
најаве на српском језику, 
гласовне подршке за 
комплетно подешавање 
уређаја, те аутоматским 
изговором тачног 
времена 

532 Штап за слепе 532 серијски производ  
– на расклапање метал 

533 Репродуктор 533 серијски производ   
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6.8. БИФОКАЛНА СТАКЛА 

534 Бифокална стакла 534 комад пластика/минерална 
стакла 

6.9. ОДРЖАВАЊЕ ОЧНИХ ПРОТЕЗА 

S500 Полирање очних протеза 
једанпут годишње  523, 524 

VII. СЛУШНА ПОМАГАЛА И ПОМАГАЛА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ГЛАСА И ГОВОРА 

7.1. СЛУШНА ПОМАГАЛА 

600 
Слушни апарат више класе за 
војне осигуранике до 18 
односно до 26 година 

600 
апарат за оштећење слуха 
већим од 40 dB на две 
говорне фреквенце 

серијски производ, ком. 

601 
Слушни апарат за оштећење 
слуха веће од 40 dB на по две 
говорне фреквенце, обострано 

601 

апарат за оштећење слуха 
већим од 40 dB на две 
говорне фреквенце, обо-
страно 

серијски производ, ком. 

602 
Слушни апарат за оштећење 
слуха веће од 60 dB на по две 
говорне фреквенце, обострано 

602 

апарат за оштећење слуха 
већим од 60 dB на две 
говорне фреквенце, обо-
страно 

серијски производ, ком. 

603 
Слушни апарат за коштану 
спроводљивост уграђен у 
наочаре, на рајф или траци 

603 апарат – серијски 
производ ком. 

604 Индивидуални уметак (олива) 
за ушни канал 604 индивидуална израда  

по мери ком. 

605 Процесор за кохлеарни имплант 605 серијски производ ком. 

606 Процесор за имплантирани баха 
систем 606 серијски производ ком. 

60701 серијски производ према 
врсти заушног процесора серијски производ, ком. 

607 Батерија за кохлеарни 
имплантат 

60702 серијски производ према 
врсти заушног процесора пуњива батерија, ком. 

608 Батерије за слушни апарат  608 серијски производ ком. 

609 Тinnitus masker  609 серијски производ ком. 

610 
Батерије за слушни апарат Баха 
– систем амплификатора за 
коштану проводљивост 

610 серијски производ ком. 

7.2. ПОМАГАЛА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ГЛАСА И ГОВОРА 

611 помагало за гласни говор 
– серијски производ 1 х 1 

61101 акумулаторска батерија 
(2 ком.) 1 х 2 611 

Електроларинкс – Апарат за 
омогућавање гласа и говора (са 
две батерије и пуњачем за 
батерије) 

61102 пуњач акумулатора  
– серијски производ 1 х 1 

612 Измењивач топлоте и ваздуха 
HМЕ касете 612 серијски производ 1 х 1 

613 Адхезивни држач касете  
– Adhesive 613 серијски производ  

– адхезив 1 х 1 

614 Додатaк за туширање  614 серијски производ  
– додатaк за туширање 1 х 1 

615 Батерије за апарат 
Електроларинкс 615 серијски производ 2 ком. 
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616 Трахеална канила силиконска  616 серијски производ ком. 

617 Четкица за чишћење говорне 
протезе Brush 617 серијски производ ком. 

618 Четкица за затварање говорне 
протезе Brush 618 серијски производ ком. 

619 Пумпица за испирање говорне 
протезе Flush 619 серијски производ ком. 

7.3. ОДРЖАВАЊЕ СЛУШНИХ АПАРАТА 

S600 Поправка – сервис процесора 
кохлеарног имплантата 605 

S601 Поправка – сервис слушног 
апарата 600, 601, 602 

S602 
Поправка – сервис апарата Баха 
– систем амплификатора за 
коштану проводљивост 

603 

7.4. ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ГЛАСА И ГОВОРА 

P600 
Одржавање апарата за омогућа-
вање гласа и говора – Електро-
ларинкс  

611 

P601 
Поправка апарата за омогућа-
вање гласа и говора – Електро-
ларинкс  

611 

VIII. ПУЛМОЛОШКА ПОМАГАЛА 

8.1. ПУЛМОЛОШКА ПОМАГАЛА 

700 серијски производ   

70001 серијски производ са 
прот. кисеоника 5 l/min 1 x 1 

70002 црево за довод 
кисеоника пластика 

70003 филтер за кисеоник  
– серијски производ 1 x 1 

700 
Концентратор кисеоника про-
тока 5 l/min (кисеонички кон-
центратор) 

70004 биназална сонда 
(потрошни материјал) пластика 

701 серијски производ   

70101 серијски производ за 
механичку вентилацију 1 х 1 

70102 филтер за вентилатор  
– серијски производ 1 x 1 

70103 маска за вентилатор  
– серијски производ 1 х 1 

70104 батерија за вентилатор 
(потрошни материјал) 1 x 1 

701 Уређај за механичку вентила-
цију у кућним условима (NIV) 

70105 
турбина/мотор за 
вентилатор – серијски 
производ 
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702 серијски производ   

70201 
серијски производ за 
механичку вентилацију 
– 24 h 

1 х 1 

70202 филтер за вентилатор  
24 h – серијски производ 1 x 1 

70203 маска за вентилатор  
24 h – серијски производ 1 х 1 

70204 
батерија за вентилатор  
– 24 h (потрошни 
материјал) 

1 x 1 

702 
Уређај за механичку вентила-
цију у кућним условима (NIV)  
– 24h 

70205 
турбина/мотор за 
вентилатор 24 h  
– серијски производ 

  

703 серијски производ   

70301 црни филтер    

70302 хепа филтер бели   

70303 носни канал 2 m   

70304 црево за кисеоник   

70305 боца овлаживача    

70306 батерија   

70307 пуњач за батерију   

70308 кабл за напајање    

70309 мерач протока   

70310 точкићи   

70311 трака и појас за ношење   

703 
Портабилни – преносни концен-
тратор кисеоника протока до  
3 l/min 

70312 торба за ношење   

704 серијски производ   

70401 маска за Sleep apnoeа sy.   

70402 
бели филтер  
(за Sleep apnoea sy. 
апарат) 

  

70403 
црни филтер  
(за Sleep apnoea sy. 
апарат) 

  

70404 
ребрасто црево  
(за Sleep apnoea sy. 
апарат) 

  

70405 
батерија за сат  
(за Sleep apnoea sy. 
апарат) 

  

70406 
аларм батерија  
(за Sleep apnoea sy. 
апарат) 

  

704 Уређај за лечење Sleep apnоeа  
sy (CPAP) 

70407 
турбина комплетна  
(за Sleep apnoea sy. 
апарат) 

  

705 

Уређај за лечење Sleep apnоeа 
sy. и неуромишићне болести са 
вентилаторном потпором у 
инспиријуму 

705 серијски производ   
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706 серијски производ 

радни притисак већи или 
једнак 1,4 бара; 
пластика, метал, 
силикон. 

70600 црево за инхалатор  
– серијски производ 1 х 1 

706001 наставак за уста  
– серијски производ 1 х 1 

70601 распршивач – серијски 
производ 

са две дизне и излазом 
аеросола у минуту  
по дизни већим од  
585 mg/min, односно  
445 mg/min; средњим 
пречником честица max 
3,0 µm, односно 2,3 µm 
и процентом честица 
аеросола мањих од 5 µm 
најмање 70%, односно 
80% 

70602 филтер – серијски 
производ 1 x 1 

706 Кућни инхалатор (инхалатор 
компресорски) 

70603 
маска за лице – серијски 
производ силикон 

1. Сервисирање пулмолошких помагала ван гарантног рока 

S700 
Сервис концентраторa кисео-
ника протока до 5 l/min једном 
годишње 

700 

S701 
Сервис уређаја за механичку 
вентилацију у кућним условима 
једном годишње 

701 

S702 
Сервис уређаја за механичку 
вентилацију у кућним условима 
24h – једном годишње 

702 

S703 
Сервис портабилног преносног 
концентраторa кисеоника про-
тока до 3 l/min 

703 

S704 
Сервисирање уређаја за лечење 
Sleep apnoea sy. једном годи-
шње 

704 

2. Замена дела пулмолошких помагала по истеку гарантног рока 

А700 
Замена филтера на концентра-
тору кисеоника протока до  
5 l/min  

70003 

А701 

Замена црева за довод кисео-
ника на концентратору кисео-
ника протока до 5 l/min на пет 
година 

70002 

А702 

Замена филтера на вентилатору 
за механичку вентилацију у 
кућним условима на годину 
дана 

70102 

А703 

Замена маске за вентилатор  
за механичку вентилацију у 
кућним условима, на годину 
дана 

70103 
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А704 

Замена батерије на вентилатору 
за механичку вентилацију у 
кућним условима, на три 
године, најмање 

70104 

А705 

Замена турбине/мотора на 
вентилатору за механичку 
вентилацију у кућним условима, 
на 20.000 радних сати, најмање 

70105 

А706 

Замена филтера на вентилатору 
за механичку вентилацију у 
кућним условима – 24 h, на 
годину дана 

70202 

А707 
Замена маске на вентилатору за 
механичку вентилацију у кућним 
условима – 24 h, на годину дана 

70203 

А708 

Замена батерије на вентилатору 
за механичку вентилацију у кућ-
ним условима – 24 h, на три го-
дине, најмање 

70204 

А709 

Замена турбине/мотора на вен-
тилатору за механичку вентила-
цију у кућним условима – 24 h, 
на 20.000 радних сати најмање 

70205 

А710 
Замена црног филтера 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70301 

А711 
Замена белог хепа филтера 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70302 

А712 
Замена носног канала 2 m 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70303 

А713 
Замена црева за кисеоник 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70304 

А714 
Замена боце овлаживача 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70305 

А715 
Замена батерија преносног 
концентраторa кисеоника 
протока до 3 l/min 

70306 

А716 
Замена пуњача за батерију 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70307 

А717 
Замена кабла за напајање 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70308 

А718 
Замена мерача протока 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70309 

А719 
Замена точкића преносног 
концентраторa кисеоника 
протока до 3 l/min 

70310 

А720 
Замена траке и појаса за ноше-
ње преносног концентраторa  
кисеоника протока до 3 l/min 

70311 

А721 
Замена торбе за ношење 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

70312 
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А722 
Замена маске уређаја за лечење 
Sleep apnоeа sy. једном годи-
шње 

70401 

А723 

Замена белог филтера (за Sleep 
apnoea sy. апарат) уређаја за 
лечење Sleep apnоeа sy. једном 
месечно 

70402 

А724 

Замена црног филтера (за Sleep 
apnoea sy. апарат) уређаја за 
лечење Sleep apnоeа sy. једном 
годишње 

70403 

А725 

Замена ребрастог црева (за 
Sleep apnoea sy. апарат) уређаја 
за лечење Sleep apnоeа sy. 
једном годишње 

70404 

А726 

Замена батерије за сат (за Sleep 
apnoea sy. апарат) уређаја за 
лечење Sleep apnоeа sy. после 
три године рада апарата 

70405 

А727 

Замена аларм батерије (за Sleep 
apnoea sy. апарат) уређаја за 
лечење Sleep apnоeа sy. после 
три године рада апарата 

70406 

А728 

Замена турбине комплетне (за 
Sleep apnoea sy. апарат) уређаја 
за лечење Sleep apnоeа sy. после 
20000 сати рада апарата 

70407 

А729 
Замена распршивача кућног 
инхалатора (компресорског 
инхалатора) на 6 месеци 

70601 

А730 
Замена филтера кућног 
инхалатора (компресорског 
инхалатора) на 6 месеци 

70602 

А731 
Замена маске за лице кућног 
инхалатора (компресорског 
инхалатора) на 6 месеци 

70603 

3. Сервисирање враћених пулмолошких помагала  

S705 
Сервис враћеног концентраторa 
кисеоника протока до 5 l/min 
једном годишње 

700 

S706 

Сервис враћеног уређаја за 
механичку вентилацију у 
кућним условима једном 
годишње 

701 

S707 

Сервис враћеног уређаја за 
механичку вентилацију у 
кућним условима 24h – једном 
годишње 

702 

S708 
Сервис враћеног портабилног 
преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min 

703 

S709 
Сервисирање враћеног уређаја 
за лечење Sleep apnoea sy. 
једном годишње 

704 
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4. Замена дела враћених пулмолошких помагала 

4.1. Замена дела на враћеном концентратору кисеоника протока 5 l/min 
А732 Замена филтера  70003 
А733 Замена црева за довод кисеоника  70002 
А734 Замена молекуларног сита  70005 
А735 Замена компресора  70006 
А736 Замена сета за репарацију 

компресора 70007 

А737 Замена buzzer аларма  70008 
А738 Замена управљачке плоче  70009 
А739 Замена О2 мониторинг плоче  70010 
А740 Замена пригушивача  70011 
А741 Замена кондензатора  70012 
А742 Замена осигурача  70013 
А743 Замена вентилатора  70014 
А744 Замена бројчаника  70015 
А745 Замена мрежног кабла  70016 
А746 Замена мрежног прекидача 70017 
А747 Замена блок вентила  70018 
А748 Замена шпулна вентила  70019 
А749 Замена flowmetra  70020 
А750 Замена регулатора  70021 
А751 Замена резервоара  70022 
А752 Замена батерија  70023 

А753 
Замена прекидача (ниског 
притиска, високог притиска, 
температурни прекидач)  

70024 

А754 Замена резонатора  70025 

4.2. Замена дела на враћеном уређају за механичку вентилацију у кућним условима 

А755 Замена филтера  
(црни и бели филтер)  70102 

А756 Замена маске  70103 
А757 Замена интерне батерије  70104 

А758 Замена турбине – комплет са 
мембраном  70105 

А759 Замена предњег дела кућишта  70106 
А760 Замена носача филтера  70107 

А761 Замена комплета црева 70108 

А762 Замена пене за доњи део кућишта 70109 

А763 Замена комплетних каблова  70110 

А764 Замена кабла за уземљење 70111 

А765 Замена комплета батерија 70112 

А766 Замена CPU плоче 70113 

А767 Замена вентилатора за 
унутрашње хлађење 70114 

А768 Замена задњег поклопца  
(излаз ваздуха за пацијента) 70115 

А769 Замена зујалице са каблом 70116 

А770 Замена PSU плоче 70117 
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А771 Замена комплета брава задњег 
поклопца 70118 

А772 Замена PGC плоча 70119 
А773 Замена пацијент црева 70120 

4.3. Замена дела на враћеном уређају за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h 

А774 Замена филтера  
(црни и бели филтер) 70202 

А775 Замена маске 70203 
А776 Замена интерне батерије 70204 

А777 Замена турбине – комплет  
са мембраном 70205 

А778 Замена предњег дела кућишта 70206 
А779 Замена носача филтера 70207 
А780 Замена кабла за уземљење 70208 
А781 Замена комплета батерија 70209 
А782 Замена CPU плоче 70210 

А783 Замена вентилатора за 
унутрашње хлађење 70211 

А784 Замена зујалице са каблом 70212 
А785 Замена PSU плоче 70213 
А786 Замена пацијент црева 70214 
А787 Замена комплета црева 70215 
А788 Замена пене за доњи део кућишта 70216 
А789 Замена комплетних каблова 70217 

А790 Замена задњег поклопца  
(излаз ваздуха за пацијента) 70218 

А791 Замена комплета брава задњег 
поклопца 70219 

А792 Замена PGC плоча 70220 
4.4. Замена дела на враћеном портабилном преносном концентратору кисеоника протока до 3 l/min 

А793 Замена црног филтера 70301 

А794 Замена белог хепа филтера  70302 

А795 Замена носног канала 2 m 70303 

А796 Замена црева за кисеоник 70304 

А797 Замена боце овлаживача  70305 

А798 Замена батерије 70306 

А799 Замена пуњача за батерију 70307 

А800 Замена кабла за напајање  70308 

А801 Замена мерача протока 70309 

А802 Замена точкића  70310 

А803 Замена трака и појаса за ношење 70311 

А804 Замена торбе за ношење 70312 

4.5. Замена дела на враћеном уређају за лечење Sleep apnоeа sy.  

А805 Замена маске  70401 

А806 Замена белог филтера  70402 

А807 Замена црног филтера  70403 

А808 Замена ребрастог црева  70404 
А809 Замена батерије за сат  70405 
А810 Замена аларм батерије 70406 

А811 Замена турбине комплетне 
после 20.000 сати рада апарата 70407 
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Прилог 4. 

 
СПИСАК УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА И НАЈВИШИ 

ИЗНОСИ НАКНАДА КОЈЕ УКЉУЧУЈУ КОМПЛЕТНУ УСЛУГУ 

 
I. ОДРЖАВАЊЕ ПРОТЕЗА 

Редни 
број 

Одржавање помагала: сервис помагала, 
поправка дела или помагала,  

замена дела или помагала,  
ремонт помагала 

Шифра

Највиши износ 
накнаде која 

укључује 
комплетну 

услугу (рад, 
материјал и део) 

без ПДВ-a 

Шифра помагала или дела 
помагала за које се врши  

услуга одржавања 

1 2 3 4 5 

1. Поправка протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока 

1 Корекција лежишта протезе (пластика) Р001 1,900.00 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 
009 

2 Бандажа надлакатне протезе Р002 2,500.00 005; 006; 007; 008; 009 

3 Бандажа подлакатне протезе Р003 1,500.00 002: 003; 004 

4 Оправка механичке шаке Р004 2,500.00 003; 006; 007 

5 Оправка миоелектричне подлакатне 
протезе Р005 6,000.00 004 

6 Оправка механоелектричне надлакатне 
протезе Р006 7,000.00 008 

7 Оправка надлакатне механичке протезе Р007 4,000.00 006; 007; 009 

2. Замена дела протезе за горње екстремитете 

40,000.00 00501 

60,000.00 00601 

70,000.00 00701 

110,000.00 00801 

1 Замена пластичног лежишта на 
надлакатној протези А001 

40,000.00 00901 

20,000.00 00201 

30,000.00 00301 2 Замена пластичног лежишта на 
подлакатној протези А002 

80,000.00 00401 

4,600.00 00506 

4,600.00 00607 

4,600.00 00707 

4,600.00 00809 

3 Замена надлакатне суспензије А003 

4,600.00 00907 

4,600.00 00205 
4 Замена подлакатне суспензије А004 

4,600.00 00305 

30,000.00 00603 

30,000.00 00703 

70,000.00 00803 
5 Замена лакатног зглоба А005 

30,000.00 00904 

15,000.00 00303 

15,000.00 00605 

15,000.00 00705 
6 Замена механичког ручног зглоба 

(ротора) А006 

15,000.00 00808 
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5,000.00 00203 

10,000.00 00504 7 Замена естетске шаке А007 

10,000.00 00906 

17,000.00 00304 

25,000.00 00606 8 Замена радне шаке (механичке) А008 

25,000.00 00706 

5,000.00 00101 

5,000.00 00204 

5,000.00 00306 

5,000.00 00405 

5,000.00 00505 

5,000.00 00608 

5,000.00 00708 

5,000.00 00807 

9 Замена естетске рукавице А009 

5,000.00 00908 

300,000.00 00404 
10 Замена миоелектричне шаке  А010 

300,000.00 00805 

3. Ремонт протеза за горње екстремитете 

15,000.00 00303 

17,000.00 00304 

4,600.00 00305 1 

Подлакатна (трансрадијална) егзоскелет-
на механичка протеза са уграђеном ша-
ком (радна – функционална протеза)  
– замена механичког зглоба са ротором, 
механичке шаке, суспензије и естетске 
рукавице 

R001 

5,000.00 00306 

10,000.00 00504 
2 Надлакатна (трансхумерална) естетска  

протеза – замена естетске шаке и суспензије R002 
4,600.00 00506 

15,000.00 00605 

25,000.00 00606 3 

Надлакатна (трансхумерална) егзоске-
летна – механичка протеза с механичким 
зглобом (радна – функционална) – заме-
на ротора, механичке шаке и суспензије 

R003 

4,600.00 00607 

30,000.00 00703 

20,000.00 00705 

25,000.00 00706 

4 

Надлакатна (трансхумерална) ендоске-
летна механичка протеза са спољним ла-
катним зглобом (радна – функционална) 
– замена спољног лакта, ротора, меха-
ничке шаке и суспензије 

R004 

4,600.00 00707 

10,000.00 00906 

4,600.00 00907 5 
Естетска протеза после дезартикулације 
рамена – замена естетске шаке, суспензи-
је и естетске рукавице  

R005 

5,000.00 00908 

4. Поправка протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока 

1 Корекција лежишта Р008 4,000.00 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 
020; 021; 022; 023; 024; 025 

2 Оправка у зглобу кука, колена и скочног 
зглоба Р009 4,000.00 013; 014; 015; 016; 017; 018; 020; 

021; 022; 023; 024; 025 

3 Корекција висине протезе Р010 3,000.00 014; 015; 016; 017; 018; 020; 021; 
022; 023; 024; 025 

4 Ламинација натколених протеза Р011 4,800.00 020; 021; 022; 023; 024; 025 
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5 Ламинација потколених протеза Р012 4,000.00 014; 015; 016; 017; 018 

6 Корекција козметске облоге код 
ендоскелетних протеза Р013 3,400.00 015; 016; 017; 018; 020; 021; 022; 

023; 024; 025 

5. Замена дела протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока 

5.1. Замена дела потколене протезе по истеку гарантног рока 

1 Замена пластичног лежишта на 
потколеној протези А0111 30,000.00 01202, 01302, 01402 

2 Замена скочног зглоба (адаптер) А0112 2,000.00 01304  
3 Замена потколеног дела (малеол) А0113 3,500.00 01404 
4 Замена тепефонског уметка А0114 20,000.00 01303, 01403 

5 Замена протетског стопала  А0115 7,000.00 01305, 01405 

6 Замена потколене суспензије А0116 4,600.00 01306, 01406 

7 Замена лежишта за К1 А011 45,000.00 01502 

8 Замена уметка за К1 А012 25,000.00 01503 

9 Замена одговарајућих адаптера за 
лежиште К1 А013 4,600.00 01504 

10 Замена скелетног потколеног дела  
са одговарајућим адаптером за К1 А014 12,000.00 01505 

11 Замена протетског стопала са 
одговарајућим адаптером за К1 А015 10,200.00 01506 

12 Замена козметске облоге за К1 А016 6,000.00 01507 

13 Замена лежишта за К2 А017 45,000.00 01602 

14 Замена одговарајућег адаптера за 
лежиште К2 А018 4,600.00 01604 

15 Замена скелетног потколеног дела  
са одговарајућим адаптером за К2 А019 12,000.00 01605 

16 Замена протетског динамичког стопала 
са одговарајућим адаптером за К2 А020 35,000.00 01606 

17 Замена козметске облоге за К2 А021 6,000.00 01607 

18 Замена бравице за закључавање за К2 А022 25,000.00 01608 

19 Замена лежишта за К3 А023 50,000.00 01702 

20 Замена одговарајућег адаптера за 
лежиште за К3 А024 4,600.00 01704 

21 Замена скелетне потколене цеви са 
одговарајућим адаптером за К3 А025 15,500.00 01705 

22 Замена протетског карбонског стопала  
са одговарајућим адаптером за К3 и К4 А026 235,000.00 01706; 01806 

23 Замена козметске облоге за К3 и К4 А027 6,000.00 01707; 01807 

24 Замена вакум вентила за К3 А028 7,000.00 01708 

25 Замена лежишта за К4 А029 50,000.00 01802 

26 Замена одговарајућег адаптера  
за лежиште К4 А030 4,600.00 01804 

27 Замена скелетне потколене цеви са вакум 
системом и одговарајућим адаптером за К4 А031 16,000.00 01805 

5.2. Замена дела натколене протезе по истеку гарантног рока 

1 Замена лежишта за протезу после 
дезартикулације колена А032 97,000.00 02002 

2 Замена дезартикулационог колена с 
кочницом, модуларно полицентричног А033 72,000.00 02004 

3 Замена скелетног потколеног дела за 
протезу после дезартикулације колена А034 13,400.00 02005 



Страна 426 – Број 11 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. април 2022.
 

1 2 3 4 5 

4 Замена протетског карбонског стопала  
за протезу после дезартикулације колена А035 176,500.00 02006 

5 Замена козметске облоге за протезу 
после дезартикулације колена А036 14,500.00 02007 

6 Замена суспензије за протезу после 
дезартикулације колена А037 14,500.00 02008 

7 Замена лежишта за натколену протезу, 
ниво К1 А038 70,000.00 02102 

8 Замена одговарајућег адаптера за 
лежиште за натколену протезу, ниво К1 А039 8,000.00 02103 

9 Замена скелетног натколеног дела за 
натколену протезу, ниво К1 А040 9,000.00 02104 

10 
Замена механичког колена  
– једноосовинског са кочницом  
– са одговарајућим адаптерима 

А041 30,000.00 02105 

11 
Замена скелетне потколене цеви са 
одговарајућим адаптером за натколену 
протезу, ниво К1 

А042 15,000.00 02106 

12 
Замена протетског стопала са одговара-
јућим адаптером за натколену протезу,  
ниво К1 

А043 10,200.00 02107 

13 Замена козметске облоге за натколене 
протезе А044 14,500.00 02108 

14 Замена појаса за суспензију протезе нат-
коленице за натколену протезу, ниво К1 А045 5,000.00 02109 

15 Замена флексибилног уметка за 
натколену протезу, ниво К1 А046 12,000.00 02110 

16 Замена лежишта за натколену протезу, 
ниво К2 А047 96,000.00 02202 

17 Замена одговарајућег адаптера за лежи-
ште за натколену протезу, ниво К2 А048 8,000.00 02203 

18 
Замена модулског дела за везу 
натколеног лежишта и колена за 
натколену протезу, ниво К2 

А049 9,000.00 02204 

19 
Замена механичког колена  
– једноосовинског самокочећег  
– са одговарајућим адаптерима 

А050 56,000.00 02205 

20 
Замена скелетне потколене цеви са 
одговарајућим адаптером за натколену 
протезу, ниво К2 

А051 15,000.00 02206 

21 
Замена протетског динамичког стопала 
са одговарајућим адаптером за натколену 
протезу, ниво К2 

А052 34,500.00 02207 

21.1 Замена козметске облоге за натколене 
протезе А0521 14,500.00 02208 

22 Замена бравице за закључавање за 
натколену протезу, ниво К2 А053 16,000.00 02209 

23 Замена лежишта за натколену протезу  
са вакум суспензијом, ниво К3 и К4 А054 85,000.00 02302; 02402 
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24 
Замена одговарајућег адаптера за лежи-
ште натколене протезе, ниво К3 и К4 А055 10,000.00 02303; 02403 

25 
Замена модулског дела за везу 
натколеног лежишта и колена за 
натколену протезу, ниво К3 и К4 

А056 13,000.00 02304; 02404 

26 
Замена колена – полицентричног, хидра-
уличног – са одговарајућим адаптерима 
за натколену протезу, ниво К3 

А057 333,500.00 02305 

27 
Замена скелетне потколене цеви са одго-
варајућим адаптером за натколену проте-
зу, ниво К3 и К4 

А058 15,000.00 02306; 02406 

28 
Замена карбонског протетског стопала са 
одговарајућим адаптерима за натколену 
протезу, ниво К3 и К4  

А059 235,000.00 02307; 02407 

28.1 
Замена козметске облоге за натколене 
протезе А0591 14,500.00 02308 

28.2 
Замена козметске облоге за натколене 
протезе А0592 14,500.00 02408 

29 
Замена ротирајућег, хидрауличног коле-
на – са одговарајућим адаптерима за нат-
колену протезу, ниво К4 

А060 300,000.00 02405 

30 
Замена лежишта типа канадске корпе од 
коже за протезе након дезартикулације кука А061 120,000.00 02501 

31 
Замена лежиште типа канадске корпе од 
пластике за протезе након дезартикула-
ције кука 

А062 130,000.00 02502 

32 
Замена вештачког зглоба кука са кочницом 
за протезе након дезартикулације кука А063 65,000.00 02503 

33 
Замена вештачког зглоба кука без кочни-
це за протезе након дезартикулације кука А064 65,000.00 02504 

34 
Замена скелетног натколеног дела за 
протезе након дезартикулације кука А065 9,000.00 02505 

35 
Замена механичког једноосовинског коле-
на за протезе након дезартикулације кука А066 29,000.00 02506 

36 
Замена скелетног потколеног дела за 
протезе након дезартикулације кука А067 9,000.00 02507 

37 
Замена адаптера скочног зглоба за 
протезе након дезартикулације кука А068 7,000.00 02508 

38 
Замена козметске облоге за протезе 
након дезартикулације кука А069 14,500.00 02509 

39 
Замена протетског стопала за протезе 
након дезартикулације кука А070 10,200.00 02510 

40 
Замена суспензије за протезу након 
дезартикулације кука А071 9,200.00 02511 

40.1 
Замена механичког колена једноосовин-
ског за протезу након дезартикулације 
кука 

А0711 28,000.00 02512 

41 
Замена механичког колена са фрикцијом 
за протезе након дезартикулације кука А072 55,000.00 02513 

42 
Замена механичког четвороосовинског ко-
лена за протезе након дезартикулације кука А073 55,000.00 02514 

6. Ремонт протеза за доње екстремитете 

А0731 7,000.00 01405 
А0732 4,600.00 01406 1 

Потколена (транстибијална) егзоскелетна 
пластична протеза (функционална) 
– замена стопала, суспензије, адаптера  
и потколеног дела – мелеола  А0733 3,500.00 01404 
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II. ОДРЖАВАЊЕ ОРТОЗА 

1. Замена дела ортозе за горње екстремитете по истеку гарантног рока 

1 Замена зглоба лакта А100 23,600.00 на основу прескрипције лекара 
специјалисте 

2 Замена суспензијске траке А101 2,000.00 на основу прескрипције лекара 
специјалисте 

2. Замена дела ортозе за доње екстремитете по истеку гарантног рока 

1 Замена зглоба колена А102 82,000.00 122, 123 

2 Замена скочног зглоба А103 34,000.00 122, 123 

3 Замена зглоба кука  А104 28,700.00 123 

4 Замена Перштејн зглоба А105 12,300.00 125, 126 

3. Замена дела ортозе за кичму по истеку гарантног рока 

1 Замена шина А109 700.00 141, 142, 146, 147, 148, 149 

2 Замена затварача за ортозe А110 2,000.00 139, 140, 141, 142 

         
III. ОДРЖАВАЊЕ ИНВАЛИДСКИХ КОЛИЦА И ОСТАЛИХ ПОМАГАЛА  

ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ КРЕТАЊА 
1. Сервис инвалидских колица ван гарантног рока 

1 Сервис инвалидских колица  S400 2,000.00 сва инвалидска колица 
2. Поправка дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока 

1 Оправка кочнице P400 1,200.00

42108, 42208, 42308, 42408, 
42508, 42608, 42709, 42807, 
42907, 43006, 43106, 43207, 
43307, 43508, 43608, 43708, 43709

2 Оправка командне палице код 
електромоторних колица P401 7,000.00 43707 

3 Оправка мотора електромоторних 
колица P402 12,000.00 435, 436, 437 

3. Замена дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока 

1 Предње пуне гуме А400 1,900.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

2 Предњег точка А401 2,450.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

3 Задње спољне гуме А402 1,000.00

42106, 42206, 42306, 42406, 
42506, 42606, 42707, 42805, 
42905, 43004, 43105, 43205, 
43305, 43404, 43506, 43606 

4 Задње унутрашње гуме А403 500.00
42106, 42306, 42406, 42506, 
42606, 42707, 42805, 42905, 
43205, 43305, 43506, 43606 

5 Задњег точка А404 2,500.00

42106, 42206, 42306, 42406, 
42506, 42606, 42707, 42805, 
42905, 43004, 43105, 43205, 
43305, 43404, 43506, 43606 
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6 Виљушке предњег точка А405 1,500.00
421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436 

7 Седишта за инвалидска колица А406 2,000.00

42102, 42202, 42302, 42402, 
42502, 42602, 42702, 42802, 
42902, 43102, 43202, 43302, 
43401, 43502, 43602 

8 Наслон за инвалидска колица А407 2,000.00

42104, 42204, 42304, 42404, 
42504, 42604, 42704, 42803, 
42903, 43103, 43203, 43303, 
43402, 43503, 43603 

9 Кочнице за инвалидска колица А408 2,000.00
42108, 42208, 42308, 42408, 
42508, 42608, 42709, 42807, 
42907, 43006, 43106, 43207, 43307

10 Наслон за главу А409 2,000.00 42810, 42910, 43009, 43109, 43704

11 Анатомски наслон за главу А410 9,000.00 43517, 43617 

12 Седишта тапацираног седишта А411 3,000.00 43102 

13 Седална јединица: седиште и наслон са 
бочним пелотама А412 18,000.00 43002 

14 
Пелоте за главу 

А413 2,000.00 42811, 42911, 43010, 43110, 
43518,43618 

15 Сигурносног каиша А414 1,000.00

42813, 42814, 42913, 42914, 
43013, 43014, 43111, 43113, 
43114, 43519, 43520, 43521, 
43522, 43619, 43620, 43621, 43622

16 Инсталације на електромоторним 
колицима А415 3,500.00 435, 436 

17 Прекидача на управљачкој кутији за 
електромоторна колица А416 2,000.00 435, 436 

18 Командне палице за електромоторна 
колица А417 7,000.00 435, 436 

19 Кочнице за електромоторна колица А418 1,600.00 43508, 43608; 

20 Четкице мотора А419 700.00 435, 436 

21 
Замена 2 акумулатора за електромоторна 
колица А420 18,000.00 43509, 43609 

22 Замена јастука за седиште А421 4,000.00
42103, 42203, 42303, 42403, 
42503, 42603, 42703, 43108, 
43208, 43308 

23 Пар склопивих папучица за стопала са 
могућношћу уклањања А422 8,840.00

42107, 42207, 42307, 42407, 
42507, 42607, 42708, 42806, 
42906, 43005, 43107, 43206, 
43306, 43514, 43614 

24 Наслон за руке са могућношћу уклањања А423 4,920.00 42109, 42209, 42309, 42409, 42509

25 Штитник задњих точкова А424 3,800.00 42510, 42610 

26 Одбојници за заштиту ногу А425 3,000.00 42609 

27 
Полуга или дупли обруч на левој или 
десној страни А426 12,000.00 42705 

28 Анатомски меки јастук за седиште А427 6,000.00 42808, 42908, 43007, 43515, 43615

29 Анатомска мека подршка за леђа А428 6,000.00 42809, 42909, 43008, 43516, 43616

30 Сточић А429 11,400.00 43523, 43623 

31 Држач за флашицу А430 3,500.00 43523, 43623 
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32 Мрежа за смештање ствари А431 3,500.00 43523, 43623 

33 Седиште за скутер А432 14,000.00 43702 

34 Наслон за скутер А433 14,000.00 43703 

35 Наслон за главу за скутер А434 12,000.00 43704 

36 Подесиве бочне странице за скутер А435 10,000.00 43705 

37 Точкови – пумпани за скутер А436 8,400.00 43706 

38 Кочница – аутоматска за скутер А437 6,000.00 43708 

39 Кочница – ручна за скутер А438 8,000.00 43709 

40 Батерије 2 комада за скутер А439 36,000.00 43710 

41 Пуњач батерија за скутер А440 22,000.00 43711 

42 Ретровизор за скутер А441 6,000.00 43713 

43 Предње светло за скутер А442 4,000.00 43714 

44 Задње светло за скутер А443 4,000.00 43715 

45 Индикатор смера кретања за скутер А444 3,500.00 43716 

46 Корпа за скутер А445 2,000.00 43717 

47 Абдукциони клин А4451 8,000.00 42812, 42912, 43011, 43112 

48 Механизам против превртања А4452 12,000.00 43208 
4. Сервис враћених инвалидских колица 

1 Сервис враћених инвалидских колица S401 2,000.00 за сва инвалидска колица 
5. Поправка дела на враћеним инвалидским колицима 

1 Предње пуне гуме P403 1,900.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

2 Предњег точка P404 2,450.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

3 Задње спољне гуме P405 1,000.00

42106, 42206, 42306, 42406, 
42506, 42606, 42707, 42805, 
42905, 43004, 43105, 43205, 
43305, 43404, 43506, 43606 

4 Задње унутрашње гуме P406 500.00
42106, 42306, 42406, 42506, 
42606, 42707, 42805, 42905, 
43205, 43305, 43506, 43606 

5 Задњег точка P407 2,500.00

42106, 42206, 42306, 42406, 
42506, 42606, 42707, 42805, 
42905, 43004, 43105, 43205, 
43305, 43404, 43506, 43606 

6 Виљушке предњег точка P408 1,500.00
421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436; 

7 Седишта за инвалидска колица P409 2,000.00

42102, 42202, 42302, 42402, 
42502, 42602, 42702, 42802, 
42902, 43102, 43202, 43302, 
43401, 43502, 43602; 

8 Наслон за инвалидска колица P410 2,000.00

42104, 42204, 42304, 42404, 
42504, 42604, 42704, 42803, 
42903, 43103, 43203, 43303, 
43402, 43503, 43603; 
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9 Кочнице за инвалидска колица P411 1,200.00

42108, 42208, 42308, 42408, 
42508, 42608, 42709, 42807, 
42907, 43006, 43106, 43207, 
43307; 

10 Наслон за главу P412 2,000.00 42810, 42910, 43009, 43109, 43704

11 Анатомски наслон за главу P413 9,000.00 43517, 43617 

12 Седишта тапацираног седишта P414 3,000.00 43102 

13 
Седална јединица: седиште и наслон  
са бочним пелотама P415 18,000.00 43002 

14 Пелоте за главу P416 2,000.00 42811, 42911, 43010, 43110, 
43518,43618 

15 Сигурносног каиша P417 1,000.00

42813, 42814, 42913, 42914, 
43013, 43014, 43111, 43113, 
43114, 43519, 43520, 43521, 
43522, 43619, 43620, 43621, 43622

16 Инсталације на електромоторним 
колицима P418 3,500.00 435, 436 

17 
Прекидач на управљачкој кутији за 
електромоторна колица P419 2,000.00 435, 436 

18 Командне палице за електромоторна 
колица P420 7,000.00 435, 436 

19 Кочнице за електромоторна колица P421 1,600.00 43508, 43608 

20 Четкице мотора P422 700.00 435, 436 

21 Рам колица P423 8,000.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

6. Замена дела на враћеним инвалидским колицима 

1 Предње пуне гуме А446 1,900.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

2 Предњег точка А447 2,450.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

3 Задње спољне гуме А448 1,000.00

42106, 42206, 42306, 42406, 
42506, 42606, 42707, 42805, 
42905, 43004, 43105, 43205, 
43305, 43404, 43506, 43606 

4 Задње унутрашње гуме А449 500.00
42106, 42306, 42406, 42506, 
42606, 42707, 42805, 42905, 
43205, 43305, 43506, 43606 

5 Задњег точка А450 2,500.00

42106, 42206, 42306, 42406, 
42506, 42606, 42707, 42805, 
42905, 43004, 43105, 43205, 
43305, 43404, 43506, 43606 

6 Виљушке предњег точка А451 1,500.00
421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436 
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7 Седишта за инвалидска колица А452 2,000.00

42102, 42202, 42302, 42402, 
42502, 42602, 42702, 42802, 
42902, 43102, 43202, 43302, 
43401, 43502, 43602 

8 Наслон за инвалидска колица А453 2,000.00

42104, 42204, 42304, 42404, 
42504, 42604, 42704, 42803, 
42903, 43103, 43203, 43303, 
43402, 43503, 43603 

9 Кочнице за инвалидска колица А454 2,000.00
42108, 42208, 42308, 42408, 
42508, 42608, 42709, 42807, 
42907, 43006, 43106, 43207, 43307

10 Наслон за главу А455 2,000.00 42810, 42910, 43009, 43109, 43704

11 Анатомски наслон за главу А456 9,000.00 43517, 43617 

12 Седишта тапацираног седишта А457 3,000.00 43102 

13 
Седална јединица: седиште и наслон са 
бочним пелотама А458 18,000.00 43002 

14 Пелоте А459 2,000.00 42811, 42911, 43010, 43110, 
43518,43618 

15 Сигурносног каиша А460 1,000.00

42813, 42814, 42913, 42914, 
43013, 43014, 43111, 43113, 
43114, 43519, 43520, 43521, 
43522, 43619, 43620, 43621, 43622

16 Инсталације на електромоторним 
колицима А461 3,500.00 435, 436 

17 
Прекидача на управљачкој кутији за 
електромоторна колица А462 2,000.00 435, 436 

18 Командне палице за електромоторна 
колица А463 7,000.00 435, 436 

19 Кочнице за електромоторна колица А464 1,600.00 43508, 43608 

20 Четкице мотора А465 700.00 435, 436 

21 
Замена 2 акумулатора за електромоторна 
колица А466 18,000.00 435, 436 

22 Рам колица А467 4,000.00

42105, 42205, 42305, 42405, 
42505, 42605, 42706, 42804, 
42904, 43003, 43104, 43204, 
43304, 43403, 43505, 43605 

23 Замена јастука за седиште А468 5,000.00
42103, 42203, 42303, 42403, 
42503, 42603, 42703, 43108, 
43208, 43308 

24 Пар склопивих папучица за стопала са 
могућношћу уклањања А469 4,920.00

42107, 42207, 42307, 42407, 
42507, 42607, 42708, 42806, 
42906, 43005, 43107, 43206, 
43306, 43514, 43614 

25 Наслон за руке са могућношћу уклањања А470 3,800.00 42109, 42209, 42309, 42409, 42509

26 Штитник задњих точкова А471 3,000.00 42510, 42610 

27 Одбојници за заштиту ногу А472 8,000.00 42609 

28 Полуга или дупли обруч на левој или 
десној страни А473 6,000.00 42705 

29 Анатомски меки јастук за седиште А474 6,000.00 42808, 42908, 43007, 43515, 43615

30 Анатомска мека подршка за леђа А475 6,000.00 42809, 42909, 43008, 43516, 43616

31 Сточић А476 12,000.00 43523, 43623 

32 Држач за флашицу А477 3,500.00 43523, 43623 

33 Мрежа за смештање ствари А478 3,500.00 43523, 43623 
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34 Седиште за скутер А479 14,000.00 43702 

35 Наслон за скутер А480 14,000.00 43703 

36 Наслон за главу за скутер А481 12,000.00 43704 

37 Подесиве бочне странице за скутер А482 10,000.00 43705 

38 Точкови – пумпани за скутер А483 8,400.00 43706 

39 Кочница – аутоматска за скутер А484 6,000.00 43708 

40 Кочница – ручна за скутер А485 8,000.00 43709 

41 Батерије 2 комада за скутер А486 36,000.00 43710 

42 Пуњач батерија за скутер А487 22,000.00 43711 

43 Ретровизор за скутер А488 6,000.00 43713 

44 Предње светло за скутер А489 4,000.00 43714 

45 Задње светло за скутер А490 4,000.00 43715 

46 Индикатор смера кретања за скутер А491 3,500.00 43716 

47 Корпа за скутер А492 18,000.00 43717 

48 Абдукциони клин А4921 8,000.00 42812, 42912, 43011, 43112 

49 Механизам против превртања А4922 12,000.00 43208 

7. Ремонт инвалидских колица 

1 

Инвалидска колица за привремену 
употребу, на ручни погон, за особу која 
привремено није у могућности да хода 
због повреде или обољења различите 
етиологије: тежина колица до 20 kg, 
метална, склопива, са могућношћу 
скидања држача са руке и ноге, висина 
колица 90–92 cm, висина наслона  
35–50 cm, ширина седишта 35–50 cm, 
висина седишта 43–50 cm, носивост  
до 130 kg. 

R400 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

421 

2 

Стандардна инвалидска колица на ручни 
погон за самосталну употребу и за особу 
која трајно није у могућности да хода: 
тежина колица до 20 kg, метална, 
склопива, са могућношћу скидања 
држача са руке и ноге, висина колица  
90–92 cm, висина наслона 35–50 cm, 
ширина седишта 35–50 cm, висина 
седишта 43–50 cm, носивост колица до 
130 kg 

R401 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

422 

3 

Стандардна инвалидска колица на ручни 
погон за самосталну употребу и за особу 
која трајно није у могућности да хода: 
тежина колица до 22 kg, ојачане металне 
конструкције, склопива, са могућношћу 
скидања држача са руке и ноге, висина 
колица 90–92 cm, висина наслона 35–50 cm, 
ширина седишта 35–50 cm, висина седи-
шта 43–50 cm, носивост колица преко 
130 kg. 

R402 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

423 
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4 

Стандардна лака инвалидска колица на 
ручни погон за самосталну употребу и за 
особу која трајно није у могућности да 
хода: тежина колица до 17 kg, алумини-
јумска конструкција, папучице подесиве 
по висини, чичак трака за стопала, са мо-
гућношћу скидања држача са руке и но-
ге, као и задњих точкова, висина наслона 
40–43 cm, ширина седишта 39–51 cm, ви-
сина седишта 42–51 cm, носивост колица
до 120 kg. 

R403 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

424 

5 

Активна инвалидска колица на ручни по-
гон за самосталну употребу и за особу ко-
ја трајно није у могућности да хода: тежи-
на колица до 13 kg, алуминијумска или 
титанијумска конструкција, папучице по-
десиве по висини, чичак трака за стопала, 
са могућношћу скидања држача са руке и 
ноге, као и задњих точкова, подешавање 
висине наслона, ширина седишта 38–51 cm, 
висина седишта са предње стране 42–52 cm,
носивост колица до 120 kg. 

R404 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

425 

6 

Спортска колица на ручни погон за само-
сталну употребу и за особу која трајно 
није у могућности да хода: тежина коли-
ца до 13 kg, алуминијумска конструкци-
ја, титанијумски прстенови за гурање, 
папучице подесиве по висини, чичак тра-
ка за стопала, са могућношћу скидања 
држача са руке и ноге, као и задњих точ-
кова, подешавање висине наслона, виси-
не и дубине седишта, носивост до 120 kg.

R405 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

426 

7 

Инвалидска колица за самосталну упо-
требу на ручни погон једном руком (по-
гон колица дуплим обручима са прено-
сом на левој или десној страни) тежине 
до 21 kg или са погоном на полугу, тежи-
не до 27 kg. Носивост колица до 130 kg. 

R406 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

427 

8 

Посебно прилагођена инвалидска колица 
за одрасле особе који нису у могућности 
да самостално обављају активности сва-
кодневног живота: метална конструкци-
ја, тежина колица до 35 kg, ширина седи-
шта 38–53 cm, висина наслона 53–58 cm, 
могућност инклинације минимално до  
30 степени, скидање задњих точкова, 
скидање и подешавање држача за руке, 
подесиве папучице по висини и ка на-
пред. Саставни делови помагала су на-
слон и пелоте за главу, сигурносни појас 
за груди и стопала, абдукциони клин. 
Носивост колица 130 kg. 

R407 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

428 
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9 

Посебно прилагођена инвалидска колица 
за одрасле особе и децу са телесном тежи-
ном већом од носивости дечијих колица, 
а који нису у могућности да самостално 
обављају активности свакодневног живо-
та: тежина колица до 25 kg, метална, скло-
пива, ширина седишта 34–44 cm, висина 
наслона 29–41 cm, могућност инклинације 
минимално до 30 степени, скидање зад-
њих точкова, скидање и подешавање др-
жача за руке, подесиве папучице по виси-
ни и ка напред. Саставни делови помагала 
су наслон и пелоте за главу, сигурносни 
појас за груди и стопала, абдукциони 
клин. Носивост колица 120 kg. 

R408 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

429 

10 

Посебно прилагођена модуларна инвалид-
ска колица за децу која нису у могућности 
да самостално обављају активности свако-
дневног живота и која захтевају висок сте-
пен подршке: тежина колица до 25 kg, ме-
тална, механизам за постављање и скидање 
седалне јединице, подесива ширина седи-
шта 20–35 cm, подесива висина наслона  
62–70 cm, могућност инклинације минимал-
но до 30 степени, подесиве папучице по ви-
сини и ка напред. Саставни делови помага-
ла су наслон и пелоте за главу, бочне пело-
те, сигурносни појас за груди и стопала, аб-
дукциони клин. Носивост колица до 50 kg. 
Гарантни рок најмање три године. 

R409 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

430 

11 

Посебно прилагођена лака инвалидска ко-
лица за децу која нису у могућности да са-
мостално обављају активности свакоднев-
ног живота, тежине до 15 kg (за носивост 
детета чија је телесна тежина 50 kg), скло-
пива по типу кишобрана, са нагибом седи-
шта до 30 степени, подесива висина коли-
ца 93–100 cm; висина седишта, ширина се-
дишта и висина наслона у различитим ди-
мензијама према узрасту и телесној грађи 
детета. Носивост колица до 50 kg. 

R410 

У складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

431 

12 

Дечија стандардна инвалидска колица  
на ручни погон за дете које трајно није у 
могућности да хода: тежина колица до  
15 kg, метална, склопива, са могућношћу 
подешавања носача са руке, наслона и 
склапања папучица за стопала, ручка за 
гурање подесиве висине, висина наслона 
30 cm, ширина седишта 30–35 cm, 
носивост колица до 80 kg. 

R411 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

432 

13 

Дечија активна инвалидска колица на 
ручни погон за дете које трајно није у 
могућности да хода: тежина колица до  
11 kg, метална, склопива, са могућношћу 
подешавања висине наслона и ширине 
седишта, носивост колица до 100 kg. 

R412 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

433 

14 
Тоалетна колица стандардне мере: 
– висина колица 90 cm 
– седишта ширине 45 cm 

R413 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

434 
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15 

Електромоторна колица (која се могу кори-
стити унутра и споља) са четири гумена 
точка (два задња точка пнеуматска), седи-
штем ширине 39–50 cm, висине наслона за 
леђа 50–55 cm и подесивом висином на-
слона за руке (20–25 cm) са могућношћу 
подешавања нагиба колица у опсегу од 0° 
до 9°, 2 батеријe (2 x 12 V, 75 Ah) са спо-
љашњом јединицом за пуњење, задњим 
погоном (снага мотора 400 W и више, мак-
симална брзина 6 km/h), могућношћу са-
влађивања терена под нагибом (10.5%) и 
препрека висине 60 mm, подесивим упра-
вљачем, предњим и задњим сигурносним 
лампицама. Максимална носивост 130 kg. 

R414 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

435 

16 

Електромоторна колица (која се могу кори-
стити унутра и споља) за тежи облик дистро-
фије, мултипле склерозе и квадриплегије ко-
ја омогућавају вертикализацију пацијента и 
управљање у седећем и стојећем положају, 
са 4 гумена точка, седиштем ширине до 50 
cm, висине наслона за леђа до 65 cm и поде-
сивом висином наслона за руке, са могућно-
шћу подешавања нагиба наслона, седишта и 
држача стопала, 2 батеријe (2 x 12 V, мини-
мално 50 Ah) са спољашњом јединицом за 
пуњење, предњим погоном (снага мотора 2 x 
220 W, максимална брзина 6 km/h), могућно-
шћу савлађивања терена под нагибом (9%) и 
препрека висине 50 mm, подесивим упра-
вљачем, механизмом које спречава преврта-
ње. Максимална носивост 130 kg. 

R415 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

436 

17 

Електомоторна колица – скутер за одра-
сле са четири пнеуматска гумена точка, 
седиштем ширине 43–52 cm, 2 батеријe 
(2 x 12 V, 45–50 Ah) са спољашњом једи-
ницом за пуњење, задњим погоном (сна-
га мотора 400 W и више, максимална брзи-
на 10–12 km/h), могућношћу савлађива-
ња терена под нагибом (10–12%), подеси-
вим управљачем и ергономским дршка-
ма, предњим и задњим светлима, индика-
торима смера са звучним сигналом, ауто-
матском магнетском кочницом и додат-
ном ручном кочницом, са ретровизором 
и предњом корпом. Тежина 80–95 kg, 
Максимална носивост 135 kg. 

R416 

у складу са 
ценом дела 

помагала који је 
предвиђен за 

замену 

437 

8. Одржавање штака, штапова и ходалица 

Поправка дела штаке, штапа и ходалице ван гарантног рока 

1 Поправка кочнице на ходалици P424 1,000.00 42002 

Замена дела штаке, штапа и ходалице ван гарантног рока 

1 Замена гуме за штаке (ком.) А439 240.00 40001, 40101, 40201, 40301, 
40401, 40501 

2 Замена гуме за штап (ком.) А440 190.00 40601, 40701, 40801, 40901, 
41001, 41101, 41201 

3 Замена гуме за ходалице (ком.) А441 224.57 41601, 41701, 41801, 41901 

4 Замена точка за ходалице (ком.) А442 285.43 41301, 41401, 41501, 41602 
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5 Замена точка за ходалице са 3 или 4 
точка (ком.) 

А443 500.00 42001 

6 Замена кочнице на ходалици са 3 или 4 
точка (ком.) 

А444 500.00 42002 

Поправка дела враћене штаке, штапа и ходалице 

1 Поправка кочнице на ходалици P425 1,000.00 42002 

Замена дела враћених штака и ходалица 

1 Замена гуме за штаке (ком.) А445 240.00 40001, 40101, 40201, 40301, 
40401, 40501 

3 Замена гуме за ходалице (ком.) А446 190.00 41601, 41701, 41801, 41901 

4 Замена точка за ходалице (ком.) А447 285.43 41301, 41401, 41501, 41602 

5 Замена точка за ходалице са 3 или 4 
точка (ком.) 

А448 500.00 42001 

6 Замена кочнице на ходалици са 3 или 4 
точка (ком.) А449 500.00 42002 

IV. ОДРЖАВАЊЕ ОЧНИХ ПРОТЕЗА 

1 Полирање очних протеза једанпут 
годишње S500  523, 524 

V. ОДРЖАВАЊЕ СЛУШНИХ АПАРАТА И ПОМАГАЛА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ГЛАСА И ГОВОРА 

1. Поправка слушних апарата 

1 Поправка – сервис процесора кохлеарног 
имплантата S600 79,500.00 605 

2 Поправка – сервис слушног апарата S601 6,833.35 600, 601, 602 

3 
Поправка – сервис апарата Баха  
– систем амплификатора за коштану 
проводљивост 

S602 79,500.00 603 

2. Одржавање помагала за омогућавање гласа и говора 

2.1. Поправка апарата за омогућавање гласа и говора 

1 Одржавање апарата за омогућавање 
гласа и говора – Електроларинкс  P600 10,000.00 611 

2 Поправка апарата за омогућавање гласа
и говора – Електроларинкс  P601 30,000.00 611 

2.2. Замена дела апарата за омогућавање гласа и говора 

1 
Замена акумулаторске батерије апарата 
за омогућавање гласа и говора – 
Електроларинкс (2 ком на 2 године) 

А600 5,000.00 61101 

VI. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПУЛМОЛОШКИХ ПОМАГАЛА 

1. Сервисирање пулмолошких помагала ван гарантног рока 

1 Сервис концентраторa кисеоника 
протока до 5 l/min једном годишње S700 1,500.00 700 

2 Сервис уређаја за механичку вентилацију 
у кућним условима једном годишње S701 9,800.00 701 

3 Сервис уређаја за механичку вентилацију 
у кућним условима 24h – једном годишње S702 37,500.00 702 
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4 
Сервис портабилног преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

S703 1,500.00 703 

5 
Сервисирање уређаја за лечење  
Sleep apnoea sy. једном годишње S704 1,500.00 704 

2. Замена дела пулмолошких помагала по истеку гарантног рока 

1 
Замена филтера на концентратору 
кисеоника протока до 5 l/min  А700 4,000.00 70003 

2 
Замена црева за довод кисеоника на кон-
центратору кисеоника протока до 5 l/min 
на пет година 

А701 3,500.00 70002 

3 
Замена филтера на уређају за механичку 
вентилацију у кућним условима на годи-
ну дана 

А702 1,000.00 70102 

4 
Замена маске за уређај за механичку вен-
тилацију у кућним условима, на годину 
дана 

А703 8,900.00 70103 

5 
Замена батерије на уређају за механичку 
вентилацију у кућним условима, на три 
године, најмање 

А704 36,000.00 70104 

6 
Замена турбине/мотора на уређају за ме-
ханичку вентилацију у кућним условима, 
на 20.000 радних сати, најмање 

А705 36,000.00 70105 

7 
Замена филтера на уређају за механичку 
вентилацију у кућним условима  
– 24 h, на годину дана 

А706 6,096.00 70202 

8 
Замена маске на уређају за механичку 
вентилацију у кућним условима  
– 24 h, на годину дана 

А707 20,100.00 70203 

9 
Замена батерије на уређају за механичку 
вентилацију у кућним условима  
– 24 h, на три године, најмање 

А708 70,812.00 70204 

10 

Замена турбине/мотора на уређају  
за механичку вентилацију у кућним 
условима – 24 h, на 20.000 радних сати, 
најмање 

А709 185,800.00 70205 

11 
Замена црног филтера преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А710 1,000.00 70301 

12 
Замена белог хепа филтера преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А711 1,272.00 70302 

13 
Замена носног канала 2 m преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А712 210.00 70303 

14 
Замена црева за кисеоник преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А713 210.00 70304 

15 
Замена боце овлаживача преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А714 750.00 70305 

16 
Замена батерија преносног концентраторa 
кисеоника протока до 3 l/min А715 36,102.00 70306 

17 
Замена пуњача за батерију преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А716 4,500.00 70307 
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18 
Замена кабла за напајање преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А717 2,000.00 70308 

19 
Замена мерача протока преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А718 7,200.00 70309 

20 
Замена точкића преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А719 400.00 70310 

21 
Замена траке и појаса за ношење 
преносног концентраторa кисеоника 
протока до 3 l/min 

А720 1,000.00 70311 

22 
Замена торбе за ношење преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

А721 2,500.00 70312 

23 Замена маске уређаја за лечење Sleep 
apnоeа sy. једном годишње А722 9,000.00 70401 

24 
Замена белог филтера (за Sleep apnoea  
sy. апарат) уређаја за лечење Sleep 
apnоeа sy. једном месечно 

А723 310.00 70402 

25 
Замена црног филтера (за Sleep apnoea 
sy. апарат) уређаја за лечење Sleep 
apnоeа sy. једном годишње 

А724 250.00 70403 

26 
Замена ребрастог црева (за Sleep apnoea 
sy. апарат) уређаја за лечење Sleep 
apnоeа sy. једном годишње 

А725 3,000.00 70404 

27 
Замена батерије за сат (за Sleep apnoea 
sy. апарат) уређаја за лечење Sleep 
apnоeа sy. после три године рада апарата

А726 600.00 70405 

28 
Замена аларм батерије (за Sleep apnoea 
sy. апарат) уређаја за лечење Sleep 
apnоeа sy. после три године рада апарата

А727 600.00 70406 

29 

Замена турбине комплетне (за Sleep 
apnoea sy. апарат) уређаја за лечење 
Sleep apnоeа sy. после 20000 сати рада 
апарата 

А728 16,900.00 70407 

3. Сервисирање враћених пулмолошких помагала 

1 
Сервис враћеног концентраторa 
кисеоника протока до 5 l/min једном 
годишње 

S705 1,500.00 700 

2 
Сервис враћеног уређаја за механичку 
вентилацију у кућним условима једном 
годишње 

S706 9,800.00 701 

3 
Сервис враћеног уређаја за механичку 
вентилацију у кућним условима 
 24h – једном годишње 

S707 37,500.00 702 

4 
Сервис враћеног портабилног преносног 
концентраторa кисеоника протока  
до 3 l/min 

S708 1,500.00 703 

5 Сервисирање враћеног уређаја за лечење 
Sleep apnoea sy. једном годишње S709 1,500.00 704 
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4. Замена дела враћених пулмолошких помагала 

4.1. Замена дела на враћеном концентратору кисеоника протока 5l/min 

1 Замена филтера  А734 4,000.00 70003 

2 Замена црева за довод кисеоника  А735 3,500.00 70002 

3 Замена молекуларног сита  А736 27,310.00 70005 

4 Замена компресора  А737 32,500.00 70006 

5 Замена сета за репарацију компресора А738 10,750.00 70007 

6 Замена buzzer аларма  А739 2,000.00 70008 

7 Замена управљачке плоче  А740 25,500.00 70009 

8 Замена О2 мониторинг плоче  А741 5,000.00 70010 

9 Замена пригушивача  А742 6,350.00 70011 

10 Замена кондензатора  А743 1,200.00 70012 

11 Замена осигурача  А744 1,200.00 70013 

12 Замена вентилатора  А745 6,000.00 70014 

13 Замена бројчаника  А746 5,000.00 70015 

14 Замена мрежног кабла  А747 1,200.00 70016 

15 Замена мрежног прекидача А748 1,100.00 70017 

16 Замена блок вентила  А749 1,000.00 70018 

17 Замена шпулна вентила  А750 11,070.00 70019 

18 Замена flowmetra  А751 16,900.00 70020 

19 Замена регулатора  А752 7,700.00 70021 

20 Замена резервоара  А753 1,450.00 70022 

21 Замена батерија  А754 370.00 70023 

22 Замена прекидача (ниског притиска, ви-
соког притиска, температурни прекидач) А755 1,180.00 70024 

23 Замена резонатора  А756 3,350.00 70025 
4.2. Замена дела на враћеном уређају за механичку вентилацију у кућним условима 

24 Замена филтера (црни и бели филтер)  А757 1,000.00 70102 
25 Замена маске  А758 8,900.00 70103 
26 Замена интерне батерије  А759 36,000.00 70104 
27 Замена турбине – комплет са мембраном А760 36,000.00 70105 
28 Замена предњег дела кућишта  А761 19,700.00 70106 

29 Замена носача филтера  А762 2,100.00 70107 

30 Замена комплета црева А763 6,650.00 70108 

31 Замена пене за доњи део кућишта А764 3,400.00 70109 

32 Замена комплетних каблова  А765 32,700.00 70110 

33 Замена кабла за уземљење А766 9,800.00 70111 

34 Замена комплета батерија А767 14,100.00 70112 

35 Замена CPU плоче А768 150,400.00 70113 

36 Замена вентилатора за унутрашње хлађење А769 10,100.00 70114 

37 Замена задњег поклопца (излаз ваздуха 
за пацијента) А770 8,500.00 70115 

38 Замена зујалице са каблом А771 7,700.00 70116 

39 Замена PSU плоче А772 99,400.00 70117 

40 Замена комплета брава задњег поклопца А773 3,150.00 70118 

41 Замена PGC плоча А774 96,400.00 70119 

42 Замена пацијент црева А775 5,250.00 70120 
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4.3. Замена дела на враћеном уређају за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h 

43 Замена филтера (црни и бели филтер) А776 6,096.00 70202 

44 Замена маске А777 20,100.00 70203 

45 Замена интерне батерије А778 70,812.00 70204 

46 Замена турбине – комплет са мембраном А779 185,800.00 70205 

47 Замена предњег дела кућишта А780 77,450.00 70206 

48 Замена носача филтера А781 2,100.00 70207 

49 Замена кабла за уземљење А782 10,300.00 70208 

50 Замена комплета батерија А783 20,500.00 70209 

51 Замена CPU плоче А784 345,625.00 70210 

52 Замена вентилатора за унутрашње 
хлађење А785 23,950.00 70211 

53 Замена зујалице са каблом А786 7,700.00 70212 

54 Замена PSU плоче А787 187,000.00 70213 

55 Замена пацијент црева А788 19,690.00 70214 

56 Замена комплета црева А789 6,650.00 70215 

57 Замена пене за доњи део кућишта А790 3,400.00 70216 

58 Замена комплетних каблова А791 32,700.00 70217 

59 
Замена задњег поклопца (излаз ваздуха 
за пацијента) А792 8,500.00 70218 

60 Замена комплета брава задњег поклопца А793 3,150.00 70219 

61 Замена PGC плоча А794 96,400.00 70220 

4.4. Замена дела на враћеном портабилном преносном концентратору кисеоника протока до 3 l/min 

62 Замена црног филтера А795 1,000.00 70301 

63 Замена белог хепа филтера  А796 1,272.00 70302 

64 Замена носног канала 2 m А797 210.00 70303 

65 Замена црева за кисеоник А798 210.00 70304 

66 Замена боце овлаживача  А799 750.00 70305 

67 Замена батерије А800 36,102.00 70306 

68 Замена пуњача за батерију А801 4,500.00 70307 

69 Замена кабла за напајање  А802 2,000.00 70308 

70 Замена мерача протока А803 7,200.00 70309 

71 Замена точкића  А804 400.00 70310 

72 Замена трака и појаса за ношење А805 1,000.00 70311 

73 Замена торбе за ношење А806 2,500.00 70312 

4.5. Замена дела на враћеном уређају за лечење Sleep apnоeа sy. 

74 Замена маске  А807 18,032.73 70401 

75 Замена белог филтера  А808 310.00 70402 

76 Замена црног филтера  А809 250.00 70403 

77 Замена ребрастог црева  А810 4,782.00 70404 

78 Замена батерије за сат  А811  70405 

79 Замена аларм батерије А812  70406 

80 Замена турбине комплетне после 20000 
сати рада апарата А813 16,900.00 70407 
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     Прилог 5. 
 

НАЈВИШИ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ОДРЕЂЕНА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА КОЈА 
СЕ ИЗДАЈУ ПРЕКО АПОТЕКЕ 

 

I. ПРОТЕТИЧКА СРЕДСТВА 

ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 

ШИФРА НАЗИВ 
ПОМАГАЛА 

ШИФРА 
ДЕЛА ИЛИ 

ПОМАГАЛА
ДЕЛОВИ 

ПОМАГАЛА СТАНДАРД 
Јединица 

мере 

Највиши 
износи 
накнаде 

целог 
помагала за 
један комад
 (без ПДВ-а)

1 2 3 4.1 4.2 5 6 
4.4. ОСТАЛА ПОМАГАЛА И САНИТАРНЕ СПРАВЕ 

339 
Апарат за 
самоконтролу нивоа 
шећера у крви 

339 серијски производ 1 х 1 ком. 0.00

340 

Апарат за самокон-
тролу нивоа шећера 
у крви са говорним 
софтвером 

340 серијски производ 1 х 1 ком. 0.00

34101 серијски производ  
– траке (месечно) 100–150 ком. ком. 

34102 серијски производ  
– траке (месечно) 50 ком. ком. 

34103 серијски производ  
– траке (месечно) 150 ком. ком. 

34104 серијски производ  
– траке (месечно) 50–100 ком. ком. 

35.00

34105 серијски производ  
– ланцете (месечно) 100–150 ком. ком. 11.00

341 Тест траке за апарат 
(са или без ланцета) 

34106 уметак за аутоматску 
ланцету (ланцетар) до 30 ком. ком. 30.00

34201 серијски производ 
 – траке (месечно) 100–150 ком. ком. 

34202 серијски производ  
– траке (месечно) 50 ком. ком. 

34203 серијски производ  
– траке (месечно) 150 ком. ком. 

34204 серијски производ  
– траке (месечно) 50–100 ком. ком. 

35.00

34205 серијски производ  
– ланцете (месечно) 50–150 ком. ком. 11.00

342 

Тест траке за апарат 
(са или без ланцета) 
за апарат за мерење 
нивоа шећера у 
крви са говорним 
софтвером 

34206 уметак за аутоматску 
ланцету (ланцетар) до 30 ком. ком. 30.00

34301 катетери – серијски 
производ 1 х 10 (месечно) ком. 1,400.00

343 

Потрошни 
материјал за 
спољну портабилну 
инсулинску пумпу 34302 шприцеви – серијски 

производ 1 х 10 (месечно) ком. 334.00

344 Вагинални 
силиконски песар  344 серијски производ силикон ком. 5,294.00
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34501 
диск подлога 
 – серијски производ 
(месечно) 

1 x 10 ком. ком. 276.00

34502 
кесе за илеостому  
– серијски производ 
(месечно) 

до 60 ком. ком. 180.00

34503 
диск подлога 
 – серијски производ 
(месечно) 

1 х 15 ком. ком. 276.00

345 
Диск подлога  
са кесама за 
илеостому 

34504 
кесе за илеостому  
– серијски производ
(месечно) 

до 45 ком. ком. 180.00

346 
Самолепљиви 
једноделни комплет 
за илеостому 

346 серијски производ до 60 ком. ком. 225.00

34701 
диск подлога  
– серијски производ 
(месечно) 

1 x 10 ком. ком. 276.00

34702 
кесе за колостому 
– серијски производ 
(месечно) 

до 60 ком. ком. 104.00

34703 
диск подлога  
–серијски производ 
(месечно) 

1 x 15 ком. ком. 276.00

347 
Диск подлога  
са кесама за 
колостому 

34704 
кесе за колостому  
– серијски производ 
(месечно) 

до 45 ком. ком. 104.00

348 
Самолепљиви 
једноделни комплет 
за колостому 

348 серијски производ до 60 ком. ком. 180.00

34901 диск подлога  
– серијски производ до 20 ком. ком. 276.00

349 Диск подлога са 
кесама за уростому 

34902 кесе за уростому  
– серијски производ до 60 ком.  ком. 238.00

350 
Самолепљиви 
једноделни комплет 
за уростому 

350 серијски производ до 60 ком. ком. 279.00

351 Спреј за негу стоме 351 серијски производ 1 x 1 ком. 1,200.00

352 Крема за негу стоме 352 серијски производ 1 x 30 gr ком. 1,200.00

353 Паста за испуне 
ожиљних неравнина 353 серијски производ 1 x 60 gr ком. 1,200.00

354 Силиконски 
упијајући фластер 354 серијски производ 

узраста до 5 година 
8 ком. месечно;  

узраста преко 5 до 
10 година 10 ком. 

месечно;  
узраста преко 10 до 
16 година 12 ком. 

месечно;  
узраста преко 16 го-
дина 14 ком. месеч-

но, димензија  
20 x 50 cm 

ком. 6,500.00
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35501 серијски производ  
– црвени, месечно до три ком. 10 m ком. 1,554.17

35502 серијски производ  
– зелени, месечно до три ком. 10 m ком. 1,819.17

35503 серијски производ  
– плави, месечно до два ком. 10 m ком. 1,819.17

355 
Тубуларни 
еластични завој 
(Tubifast) 

35504 серијски производ  
– жути, месечно један ком. 10 m ком. 2,590.00

35601 серијски производ, 
месечно 

до 80 ком.  
4 cm x 4 m ком. 12.83

35602 серијски производ, 
месечно 

до 80 ком.  
6 cm x 4 m ком. 13.75

35603 серијски производ, 
месечно 

до 80 ком.  
8 cm x 4 m ком. 16.50

35604 серијски производ, 
месечно 

до 80 ком.  
10 cm x 4 m ком. 20.17

356 Еластични памучни 
завој (Hartmann) 

35605 серијски производ, 
месечно 

до 80 ком.  
12 cm x 4 m ком. 26.58

357 
Трбушни еластични 
појас са отвором за 
стому 

357 серијски производ   ком. 1,449.00

35801 
урин катетер  
– силикон (количина 
за три месеца) 

1 x 3 ком. ком. 450.00

35802 
урин катетер – 
латекс (количина за 
месец дана) 

1 x 3 ком. ком. 68.00

35803 

урин катетер  
– силиконизирани 
латекс (количина за 
месец дана) 

1 x 3 ком. ком. 460.00

358 

Стални – Фоли 
(Фолеу) урин 
катетер са урин 
кесама са испустом 

35804 
урин кесе – пластика 
(количина за месец 
дана) 

1 x 15 ком. ком. 30.00

35901 ПВЦ катетер  
– серијски производ 

до 120 ком. 
месечно ком. 34.00

359 

Урин катетер за 
једнократну 
употребу:  
(без урин кеса) 35902 

лумбрификовани 
катетер – серијски 
производ 

до 120 ком. 
месечно ком. 240.00

36001 уринарни кондом  
– серијски производ 1 х 30 ком. ком. 147.00

360 
Уринарни кондом 
са урин кесама са 
испустом 

36002 урин кесе – пластика до 30 ком. ком. 216.00

361 Урин кеса oд 2 l са 
испустoм на дoле 361 серијски производ 30 ком. месечно ком. 33.28
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36201 
серијски производ  
– мале (од 11 до  
25 kg) 

до 60 ком. 
месечно; 

моћ упијања 
најмање 500 gr 
према MDS1/93 

сертификату; 
брзина упијања 

минимално 4 ml/s 
према MDS1/93 

сертификату; 
испуштање 
течности 

максимално 2 gr 
према MDS 1/93 

сертификату; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 40.00

36202 
серијски производ  
– мале (од 11 до  
25 kg) ноћне 

до 60 ком. 
месечно;  

већа моћ упијања; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 40.00

36203 
серијски производ 
 – мале (од 15 до  
30 kg) 

до 60 ком. 
месечно;  

моћ упијања 
најмање 500 gr 

према MDS 1/93 
сертификату; 

брзина упијања 
минимално 4 ml/s 
према MDS 1/93 

сертификату; 
испуштање 
течности 

максимално 2 gr 
према MDS 1/93 

сертификату; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 40.00

362 Пелене 

36204 
серијски производ  
– мале (од 15 до  
30 kg) ноћне 

до 60 ком. 
месечно;  

већа моћ упијања; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 40.00
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36205 
серијски производ  
– мале (од 30 до  
40 kg) 

до 60 ком. 
месечно; 

моћ упијања 
најмање 700 gr 

према MDS 1/93 
сертификату; 

брзина упијања 
минимално 4 ml/s 
према MDS 1/93 

сертификату; 
испуштање 
течности 

максимално 2 g 
према MDS 1/93 

сертификату; 
анатомскиоблик; 

индикатор 
влажности 

ком. 40.00

36206 
серијски производ 
 – мале (од 30 до  
40 kg) ноћне 

до 60 ком. 
месечно;  

већа моћ упијања; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 40.00

36207 
серијски производ  
– средње (од 40 до 
70 kg) 

до 60 ком. 
месечно; 

моћ упијања 
најмање 900 gr 

према MDS 1/93 
сертификату; 

брзина упијања 
минимално 4 ml/s 
према MDS 1/93 

сертификату; 
испуштање 
течности 

максимално 2 gr 
према MDS 1/93 

сертификату; 
анатомски 

облик; индикатор 
влажности 

ком. 40.00

362 Пелене 

36208 
серијски производ  
– средње (од 40 до 
70 kg) ноћне 

до 60 ком. 
месечно; већа моћ 

упијања; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 47.49
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36209 
серијски производ  
– велике (преко  
70 kg) 

до 60 ком. 
месечно; 

моћ упијања 
најмање 1100 

према MDS 1/93 
сертификату. 

Брзина упијања 
минимално 4 ml/s 

према MDS 
1/93сертификату. 

Испуштање 
течности 

максимално 2 gr 
према MDS 1/93 

сертификату. 
Анатомскиоблик. 

Индикатор 
влажности 

ком. 40.00

36210 
серијски производ  
– велике (преко  
70 kg) ноћне 

до 60 ком. 
месечно;  

већа моћ упијања; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 56.07

36211 
серијски производ  
– екстравелике 
(преко 100 kg) 

до 60 ком. 
месечно; 

моћ упијања 
најмање 1100 

према MDS 1/93 
сертификату; 

брзина упијања 
минимално 4 ml/s 
према MDS 1/93 

сертификату; 
испуштање 
течности 

максимално 2 gr 
према MDS 1/93 

сертификату; 
анатомски 

облик; индикатор 
влажности 

ком. 40.00

362 Пелене 

36212 
серијски производ  
– екстравелике 
(преко 100 kg) ноћне

до 60 ком. 
месечно;  

већа моћ упијања; 
анатомски облик; 

индикатор 
влажности 

ком. 58.29
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36301 серијски производ  
– мале 120 ком. ком. 71.53

36302 серијски производ  
– средње 120 ком. ком. 55.12

36303 серијски производ  
– велике 120 ком. ком. 59.28

363 Пелене гаће 

36304 серијски производ  
– екстравелике 120 ком. ком. 74.67

36401 пелене дечје 8–18 kg 120 ком. ком. 40.00
364 Пелене дечје  

36402 пелене дечје  
12–25 kg 120 ком. ком. 40.00

36501 серијски производ, 
40 x 60 cm 60 ком. ком. 22.70

36502 серијски производ, 
60 x 90 cm 60 ком.  ком. 33.28365 Мушемице, разних 

димензија 

36503 серијски производ, 
90 x 170 cm 60 ком. ком. 52.73

366 Улошци за 
инконтиненцију 366 серијски производ 

до 120 ком. 
месечно;  

моћ упијања за 
жене минимално 

500 gr, за 
мушкарце 

минимално 250 g 
према MDS 1/93 

сертификату; 
брзина упијања 

минимално 4 ml/s 
према MDS 1/93 

сертификату; 
испуштање 
течности 

максимално 2 gr 
према MDS 1/93 

сертификату; 
анатомски 

облик; индикатор 
влажности 

ком. 25.00

367 Хиподермална игла 367 

серијски производ  
– 21G;  
0,8 x 38 mm 
(месечно) 

до 400 ком. ком. 2.50

368 Пен шприц 368 серијски производ 1 х 1 ком. 0.00

36901 
серијски производ 
(месечно) 30–150 ком. ком. 

36902 
серијски производ 
(месечно) 30 ком. ком. 

36903 
серијски производ 
(месечно) 60 ком. ком. 

369 Игле за пен шприц 

36904 серијски производ 
(месечно) 30 ком.  ком. 

16.00
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37001 
серијски производ 
(количина за три 
месеца) 

50 ком. ком. 

370 

Урин тест траке за 
окуларно очитавање 
шећера и ацетона у 
урину 

37002 
серијски – производ 
(количина за шест 
месеци) 

50 ком. ком. 

8.00

371 
Ендотрахеална 
канила метална  
(2 комада) 

371 серијски производ метал – 2 х 1 ком. 4,990.00

372 
Ендотрахеална 
канила пластична  
(2 комада) 

372 серијски производ пластика – 2 х 1 ком. 1,400.00

373 серијски производ електрични ком. 
373 

Електрични 
инхалатор  
са маском 37301 маска пластика ком. 

3,800.00

374 Лoпата медицинска, 
пластична 374 серијски производ пластика ком. 416.00

375 

Гуска медицинска 
oд 1,5 l са 
пoклoпцем, 
пластична 

375 серијски производ пластика ком. 182.00

376 

Гуска медицинска 
oд 1,5 l са 
пoклoпцем, 
пластична, за жене 

376 серијски производ пластика ком. 182.00

377 
Мушема oд 
гумиранoг платна 
100 x 140 cm 

377 серијски производ пластика ком. 696.00

378 
Мушема oд 
гумиранoг платна 
180 x 140 cm 

378 серијски производ пластика ком. 1,255.00

379 Пенис клема 379 серијски производ силикон/пластика, 
1 годишње ком. 12,480.00
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163. 
Н А Р Е Д Б А  број 1159-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ  
ОД 1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

морнаричкотехничком заставнику 
ТОДОРОВИЋ Слободана БРАНИСЛАВУ. 
 

Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 

164. 
Н А Р Е Д Б А  број 1160-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе телекомуникација 
ЕЛЕЖДИ Иштвана ЈОЖЕФУ. 
 

Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 

165. 
Н А Р Е Д Б А  број 1161-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
ЖИВАНОВИЋ Слободана АЛЕНУ. 
 

Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 

166. 
Н А Р Е Д Б А  број 2711-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ  
ОД 28. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе саобраћајне службе 
ПЕТРОВИЋ Слободана ПРЕДРАГУ. 
 

Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 

167. 
Н А Р Е Д Б А  број 171-477 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ  

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 10. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 110. став 1. тачка 9) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/19, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и тачке 1. 
подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решава-
ње о стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/19, 16/19 и 
14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе информатичке службе 
МИЛАНОВИЋ Растомира ГОРАНУ. 
 

Командант 
пуковник 
Синиша Сташевић, с. р. 

168. 
Н А Р Е Д Б А  број 382-2 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ  
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 7. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 4) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/19, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и тачке 1. 
подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за реша-
вање о стањима у служби и другим односима у служби 
у Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/19, 16/19 
и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском заставнику 
ЖИВКОВИЋ Василија СЛАВИШИ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Слађан Стаменковић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
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