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Прилог 2. 

Највиши износи накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања преко испоручилаца помагала 

Износи у динарима 
1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за горње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

001 Естетска протеза шаке 
00150 естетска рукавица 

индивидуална израда- 
пластика 

5.000,00 

00121 пуњење пластика 4.000,00 
00130 инсерт метал 4.000,00 

002 

Подлакатна 
(трансрадијална) 
естетска протеза 

(пасивна) 

00211 лежиште пластика 20.000,00 

00220 
подлакатни естетски 
део пластика/метал 7.000,00 

00233 естетска шака пластика/метал 5.000,00 
00240 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00251 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 

003 

Подлакатна 
(трансрадијална) 

егзоскелетна 
механичка протеза са 

уграђеном шаком 
(радна — функционална 

протеза) 

00310 
лежиште двоструког 
зида 

пластика 30.000,00 

00320 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 

00330 
механички зглоб 
клизни (ротор) метал/пластика 15.000,00 

00340 механичка шака метал/пластика 17.000,00 
00351 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
00360 естетска рукавица пластика 5.000,00 

004 
Подлакатна 

(трансрадијална) 
миоелектрична протеза 

00411 лежиште пластика 80.000,00 
00420 електроде метал 70.000,00 
00430 кабл електроде метал/пластика 4.000,00 
00440 миоелектрична шака метал/пластика 300.000,00 
00450 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00460 батерија Ni-Cd 30.000,00 
00470 пуњач батерија серијски производ 21.000,00 
00480 лулица пластика 10.000,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 



Страна 2 од 28 
 

1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за горње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

005 
Haдлaкaтнa 

(трансхумерална) 
естетска протеза 

00511 лежиште пластика 40.000,00 
00520 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00530 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00541 естетска шака пластика/метал 10.000,00 
00550 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00560 суспензија кожа/пластика/тканина 4.600,00 

006 

Надлакатна 
(трансхумерална) 
егзоскелетна — 

механичка протеза са 
механичким зглобом 

(радна-функционална) 

00611 лежиште пластика 60.000,00 
00620 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 

00630 
лакатни зглоб са 
кочницом пластика/метал 30.000,00 

00640 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00650 ротор пластика 15.000,00 

00660 механичка радна шака метал/пластика 25.000,00 

00670 суспензија пластика/кожа/тканина 4.600,00 

00680 естетска рукавица пластика 5.000,00 

007 

Надлакатна 
(трансхумерална) 

ендоскелетна 
механичка протеза са 

спољним лакатним 
зглобом (радна — 

функционална) 

00711 лежиште пластика 70.000,00 
00720 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 

00730 
спољни лакатни зглоб 
са кочницом 

пластика/метал 30.000,00 

00740 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00750 ротор метал 20.000,00  

00760 шака механичка радна метал/пластика 25.000,00 

00770 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
00780 естетска рукавица пластика 5.000,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за горње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

008 

Mexaнoeлeкrpичнa 
надлакатна 

(трансхумерална) 
протеза (Хибридна) 

00810 лежиште пластика 110.000,00 
00820 надлакатни део пластика 12.000,00 
00830 лакат метал/пластика 70.000,00 
00840 подлакатни део пластика/метал 12.000,00 
00850 миоелектрична шака метал/пластика 300.000,00 
00860 батерија Ni-Cd 30.000,00 
00870 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00880 ротор метал 5.000,00 
00890 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
008А0 микропроцесор метал 15.000,00 
008В0 микропрекидач метал 10.000,00 

009 
Естетска протеза после 

дезартикулације 
рамена 

00910 лежиште пластика 40.000,00 
00920 пасивни зглоб рамена пластика/метал 5.000,00 
00930 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00940 пасивни зглоб лакта пластика/метал 30.000,00 
00950 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00964 естетска шака пластика/метал 10.000,00 
00970 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
00980 естетска рукавица пластика 5.000,00 

010 
Haвлaкa за патрљак 

(надлакатна или 
подлакатна) 

01011 навлака надлакатна памук 500,00 
01012 навлака надлакатна вуна 500,00 
01013 навлака надлакатна синтетика 500,00 
01021 навлака подлакатна памук 500,00 
01022 навлака подлакатна вуна 500,00 
01023 навлака подлакатна синтетика 500,00 

011 
Еластични завој (2 

комада) 
011 серијски производ 2х1 300,00 

 
Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

012 

Пpoтeзa после 
делимичне ампутације 

стопала - Сопарту и 
Лисфранку 

( Chopart,Lisfranc ) 

01220  привремено лежиште  пластика            49.000,00 

01210 лежиште пластика 30.000,00 

01221 стопало пластика/кожа 5.000,00 

01222 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

013 
Пoткoлeнa протеза 

после ампутације по 
Cajмy (Syme) 

01310 привремено лежиште пластика 49.000,00 
01321 лежиште пластика 30.000,00 
01330 уметак тепефон 20.000,00 
01341 адаптер метал/дрво 2.000,00 
01352 протетско стопало пластика 7.000,00 
01360 суспензија тканина/кожа 4.600,00 

01353 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

014 

Потколена 
(транстибијална) 

егзоскелетна 
пластична протеза 

(функционална) 

01410 привремено лежиште пластика 49.000,00 
01421 лежиште пластика 30.000,00 
01432 уметак тепефон 20.000,00 
01450 потколени део-малеол дрво/пластика 3.500,00 
01472 протетско стопало пластика 7.000,00 

01480 
транстибијалн
а суспензија 

кожа/тканина 4.600,00 

01473 ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

119 

Потколена 
(транстибијална) 

ендоскелетна протеза 
(функционална) 

11910 привремено лежиште пластика 49.000,00 
11921 лежиште пластика 30.000,00 
11932 уметак тепефон 20.000,00 
11940 адаптер метал 2.000,00 

11950 
скелетни потколени 
део 

метал/пластика 5.000,00 

11962 протетско стопало пластика 7.000,00 
11970 козметска облога пластика-сунђер 3.000,00 

11980 
транстибијалн
а суспензија 

кожа/тканина 4.600,00 

11963 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

120 

Протеза после 
дезартикулације 

колена ендоскелетна 
(функционална) 

12010 привремено лежиште пластика 49.000,00 
12022 лежиште пластика 96.000,00 

12030 
дезартикулационо 
колено с кочницом метал/пластика 90.000,00 

12040 скелетни потколени део метал 5.000,00 

12051 протетско стопало пластика 7.000,00 
12060 козметска облога пластика/сунђер 3.000,00 
12072 суспензија кожа/тканина 4.600,00 

12052 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

121 

Натколена 
(трансфеморална) 

ендоскелетна протеза 
(функционална) 

12110 привремено лежиште пластика 57.000,00 
12121 лежиште пластика 70.000,00 
12122 лежиште дрво 70.000,00 
12130 адаптер метал/пластика 2.000,00 

12140 скелетни натколени део метал/пластика 5.000,00 

12151 
механичко колено- 
једноосовинско са 
кочницом 

метал/пластика 27.000,00 

12152 
механичко колено 
са фрикцијом метал/пластика 55.000,00 

12153 
механичко 
колено- 
четвороосовинско 

метал/пластика 55.000,00 

12160 скелетни потколени део метал 5.000,00 

12172 протетско стопало пластика 7.000,00 
12180 козметска облога пластика-сунђер 3.000,00 

12191 
трансферморалн
а суспензија пластика-кожа 4.600,00 

12192 
суспензија-вакуум 
вентил серијски производ 4.600,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

  
12101 

Флексибилни уметак 
(за уздужно овално 
лежиште) 

пластика 10.000,00 

12173 
ортопедска ципела 
по мери 2х1 4.500,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

122 

Протеза после 
дезартикулације кука 

ендоскелетна 
(функционална) 

12210 
лежиште типа канадске 
корпе кожа 120.000,00 

12211 
лежиште типа канадске 
корпе пластика 120.000,00 

12221 
вештачки зглоб кука 
са кочницом пластика/метал 40.000,00 

12222 
вештачки зглоб кука 
без кочнице пластика/метал 34.000,00 

12230 
скелетни натколени  
део метал 5.000,00 

12240 
механичко колено 
једноосовинско 

пластика/метал 35.000,00 

12250 
скелетни потколени 
део метал 5.000,00 

12260 скочни зглоб (адаптер) метал 2.000,00 

12270 козметска облога сунђер/пластика 3.000,00 
12282 протетско стопало пластика 7.000,00 
12290 суспензија кожа/тканина 4.600,00 

122А1 
механичко колено 
једноосовинско метал 27.000,00 

122А2 
механичко колено 
са фрикцијом метал 55.000,00 

122А3 механичко колено 
четвороосовинско 

метал 55.000,00 

  12283 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

020 
Навлака за патрљак 

(потколена-натколена) 

02011 навлака потколена памук 500,00 
02012 навлака потколена синтетика 500,00 
02013 навлака потколена вуна 500,00 
02021 навлака натколена памук 500,00 
02022 навлака натколена синтетика 500,00 
02023 навлака натколена вуна 500,00 

021 Еластични завој 021 
серијски производ готов производ 

300,00 
 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир 
највиших износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Спољна протеза за дојку 

Шифра Назив помагала 
Највиши износ накнаде 

помагала 
(без ПДВ) 

Шифpa дела или 
помагала 

Назив дела помагала Стандард 

023 
Cnoљнa протеза за 

дојку 
5.800,00 023 серијски производ Силикон 

210 
Грудњак за спољну 

протезу за дојку 
2.500,00 210 серијски производ  

221 Перика 5.205,00 221 серијски производ вештачка влакна 
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2. Ортотичка средства (ортозе)  

Ортозе за горње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Највиши износ накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

Шифра 
дела или 
помагала 

Назив дела помагала Стандард 

029 
Opтoзa за раме и лакат - митела 

за стабилизацију 
5.000,00 029 индивидуална израда тканина 

034 
Ортоза зa лaкaт, ручни зглоб и 

шаку зa стабилизацију - 
nлaстичнa (стaтичкa) 

8.500,00 034 индивидуална израда nлaстикa 

036 
Opтoзa за ручни зглоб 

функционална 
13.500,00 036 индивидуална израда nлaстикa 
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2. Ортотичка средства (ортозе)  

Ортозе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Највиши износ накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

Шифра 
дела или 
помагала 

Назив дела помагала Стандард 

042 
Пoткoлeнa пластична ортоза са 

постериорном шином и 
табанским продужетком-зглобна 

 
13.000,00 

 
042 индивидуална израда или 

готов производ 
пластика 

043 
Ортоза за стопало и глежањ 

перонеална - челична са 
ортопедском ципелом no мери 

 
 

20.000,00 

 
04320 индивидуална израда челични лим 

 
04330 ортопедска ципела no мери кожа 2 х 1 

044 
Натколени апарат отвореног типа 
oд челичног лима са ортопедском 

ципелом no мери 

 
 

37.500,00 

04420 
индивидуална израда челични лим 

04430 
ортопедска ципела no мери кожа 2 х 1 

045 
Натколена пластична ортоза са 

табанским продужетком и 
зглобом за позиционирање 

15.600,00 045 серијски производ - 
индивидуално 
прилагођавање производа 

пластика 

200 
Апарат за егализацију доњих 
екстремитета (Штуц апарат) 

57.200,00 200 
индивидуална израда 

кожа/метал/пласти 
ка 

047 
Корективни апарат за колено са 
реryлацијом колена "0" или "Х" 

(динамички) 

13.000,00 047 
индивидуална израда пластика 

048 Ортоза за кукове - динамичка 21.450,00 048 серијски производ пластика 
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049 
Ортоза за кук, колено, скочни 
зглоб и стопало - двозглобна 

19.500,00 049 
индивидуална израда 

пластика/метал 

050 
Ортоза за кук, колено, скочни 
зглоб и стопало - трозглобна 

29.900,00 050 
индивидуална израда 

пластика/метал 

052 
Апарат за корекцију стопала no 

Денис Брауну (Denis Brown) 
10.400,00 052 

индивидуална израда 
метал/пластика 

124 
Доколени апарат са Перштејн 
зглобом у вези са ортопедском 

ципелом 
16.900,00 124 индивидуална израда 

метал/пластика/кo 
жа 

125 

Високи апарат са пелвичним 
појасом обострано, кочницама на 

искључење у куку и колену и 
Перштејн зглобом у вези са 

ортопедским ципелама 

42.700,00 125 
индивидуална израда 

метал/пластика/кo 
жа 

2. Ортотичка средства (ортозе)  

Ортозе за лечење ишчашених кукова 

Шифра Назив помагала 
Највиши износ накнадена целог 

помагала 
(без ПДВ) 

Шифра 
дела или 
помагала 

Назив дела помагала Стандард 

054 
Апарат за ишчашене кукове no 

Павлику (Павликови ременчићи) 
5.000,00 

 
054 серијски производ кожа/текстил 

055 
Opтoзa за дечији кук абдукциона, 

стабилизациона 
6.500,00 055 серијски производ пластика/текстил 

056 Атланта апарат - ортоза 30.000,00 056 
индивидуална израда no 
гипсаном моделу 

пластика 



Страна 13 од 28 
 

2. Ортотичка средства (ортозе)  

Ортозе за кичму - спиналне ортозе 

Шифра Назив помагала 
Највиши износ накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

Шифра 
дела или 
помагала 

Назив дела помагала Стандард 

061 Томас крагна -једноделна 1.500,00 061 индивидуална израда пластика 

062 Томас крагна - дводелна 1.600,00 062 индивидуална израда 
пластика 

метал 

064 
Цервикална ортоза no Роџерсу 

(екстензиона) 
10.000,00 064 серијски производ 

пластика 
метал 

067 TЛCO са три тачке ослонца  16.000,00 067 индивидуална израда 
пластика 

метал 

068 TЛCO динамичка-корективна 35.000,00 068 
индивидуална израда no 
гипсаном отиску 

пластика 
метал 

071 ЛCO стабилизациона ортоза 9.000,00 071 серијски производ пластика 

201 Pectus carinatum апарат 9.000,00 201 индивидуална израда 
пластика-кожа- 

тканина 
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3. Посебне врсте помагала и санитарне справе  

Ортопедске ципеле 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде 
помагала за један 

комад 
(без ПДВ) 

073 
Ортопедске ципеле са 

улошцима 

07311 
ципела no гипсаном отиску са 
повишицом 1,5-6 цм 

кожа или скај-1х1 6.000,00 

07312 
ципела no гипсаном отиску са 
повишицом 6-10 цм кожа или скај-1х1 7.000,00 

07313 
ципела no гипсаном отиску са 
повишицом 10-15 цм кожа или скај-1х1 8.000,00 

07314 
 

ципела no гипсаном отиску са 
повишицом 15-20 цм кожа или скај-1х1 10.000,00 

07320 
ципела no мери за здраву ногу 

кожа или скај-1х1 4.500,00 

07331 уложак за ципелу кожа 2х1 900,00 
07332 уложак за ципелу силикон 2х1 2.500,00 

07341 испун за недостајуће прсте сунђер 2х1 700,00 

07342 испун за недостајуће прсте гума 1x1 900,00 

074 
Ортопедске ципеле за 

паретично или 
паралитично стопало 

07411 ципела no мери кожа 2х1 6.000,00 
07412  ципела no мери скај 2х1 5.000,00 
07420 уложак за ципеле кожа 2х1 900,00 

209 
Ортопедске ципеле за 

Talipes equines и Talipes 
equinovarus 

20911 ципела no гипсаном кожа 2х1 6.500,00 

20912 
ципела no гипсаном отиску 

скај 2х1 5.000,00 

20920 уложак за ципеле кожа 2х1 900,00 

077 
Ортопедске ципеле за 

elephantiasis 
07711 - ципела no мери кожа 2х1 6.000,00 
07712 - ципела no мери скај 2х1 5.000,00 
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3. Посебне врсте помагала и санитарне справе  

Инвалидска колица 

Ши фр а Haзив помагала Шифра дела или 
помагала Аелови Cтaндapд 

Највиши износ 
накнаде целог 

помагала 
(без ПдВ) 

202 
Инвалидска колица на ручни погон за самосталну 
употребу и за особу која није у могућности да 
самостално обавља активности свакодневног 
живота 

202 

серијски производ 

 

25.000,00 

203 

Инвалидска колица на ручни погон за самосталну 
употребу и и за особу која није у могућности да 
самостално обавља активности свакодневног живота 
- ојачана 

203 

серијски производ 

 

40.000,00 

204 Инвалидска колица на ручни погон једном руком за 
самосталну употребу са погоном на полугу 204 серијски производ 

 
35.000,00 

205 Инвалидска колица на ручни погон једном руком за 
самосталну употребу са погоном на nonyry - ојачана 205 серијски производ 

 
40.000,00 

128 
Инвалидска колица на ручни погон (лака активна) 128 серијски производ 

 
140.000,00 

129 
Инвалидска колица са нагибом седишта дo 30 степена 129 серијски производ 

 
75.400,00 

207 
Дечија инвалидска колица за самосталну употребу и 
и за особу која није у могућности да самостално 
обавља активности свакодневног живота 207 серијски производ 

 

52.000,00 

083 
Тоалетна колица 083 серијски производ 

 
10.000,00 

084 Електромоторна инвалидска колица (сa двa 
акумулатора и пуњачем) 084 серијски производ 

 
234.000,00 

086 Антидекубитус јастук зa инвалидска кoлицa 086 серијски производ пнеуматски 
25.000,00 
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3. Посебне врсте помагала и санитарне справе  

Помоћна помагала за олакшавање кретања 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Делови Стандард 

Највиши износ 
накнаде целог 

помагала 
(без ПдВ) 

087 Дрвене потпазушне штаке на подешавање 

08712 
серијски производ на 
подешавање 

дрво -2 х 1 

1.200,00 

08722 еластична гума гума - 2 х 1 

089 
Метални штап за ходање са 3 или 4 тачке 
ослонца 

08911 
серијски производ - 
три ноге 

1 x 1 

1.700,00 

08912 
серијски производ - 
четири ноге 

1 x 1 

08921 еластична гума 3 х 1 

08922 еластична гума 4 х 1 

090 Метални ортопедски штап са кривином 

09010 серијски производ метал -1 х 1 

700,00 

09020 еластична гума гума - 1 х 1 

091 Сталак за ходање (ходалица) са четири ноге 
09110 серијски метал 

5.000,00 
09120 еластична гума гуме - 4 х 1 

131 
Сталак за ходање (ходалица) са четири 
точка и потпазушним ослонцем 

131 
серијски производ -4 
точка и потпазушни 
ослонци 

метал 7.000,00 
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3. Посебне врсте помагала и санитарне справе  

Помоћна помагала за олакшавање кретања 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Делови Стандард 

Највиши износ 
накнаде целог 

помагала 
(без ПдВ) 

132 
Сталак за ходање (ходалица) са два точка и 
две ноге 

132 
серијски производ -2 
точка и 2 
ноге 

метал 5.000,00 

190 Металне подлакатне штаке 
19010 серијски метал -2 х 1 

1.000,00 
19020 еластична гума гума - 2 х 1 
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3. Посебне врсте помагала и санитарне справе  

Остала помоћна помагала 

Шифра Назив помагала 

Шифра дела 
или 

помагала 
Делови Стандард 

Највиши износ накнаде целог 
помагала (без ПДВ) 

093 Болнички кревет са трапезом 093 серијски производ метал 30.000,00 

094 Собна дизалица 094 серијски производ готов производ 60.000,00 

095 Антидекубитус душек 095 серијски производ 
полиуретан са саће 
профилом 20.000,00 

208 

Појас за феморалну или ингвиналну 
килу једнострани или обострани) 

20810 серијски производ једнострани кожа-текстил 
7.800,00 

20820 серијски производ обострани кожа-текстил 

135 Појас за трбушну килу 135 серијски производ кожа-текстил 2.500,00 
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3. Посебне врсте помагала и санитарне справе  

Концентратор кисеоника 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела 
или помагала 

Дeлoви Cтaндapд 

Највиши износ 
накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

227 Инхалатор, компресорски 

227 серијски производ  32.467 

22710 црево за инхалатор – серијски производ 1х1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.460 

22720 наставак за уста - серијски производ 1х1 

22730 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% 

22740 филтер - серијски производ 1х1 

22750 маска за лице – серијски производ силикон 
950 

099 
Концентратор кисеоника протока до 5 л/мин 
(кисеонички концентратор) 

099 серијски производ  

65.000,00 

09910 серијски производ са прот. кисеоника до 5 л/мин 1 x 1 

09920 црево за довод кисеоника пластика 

09930 филтер за кисеоник - серијски производ 1 x 1 

09940 биназална сонда (потрошни материјал) Пластика 
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222 
Портабилни-преносни концентратор 
кисеоника протока до 3 л/мин 

222 серијски  производ  254.545,45 

211 
Вентилатор за механичку вентилацију у 
кућним условима 

211 серијски  производ  

 
480.000,00 

21110 серијски производ за механичку вентилацију 1х1 

21120 филтер за вентилатор 1х1 

21130 маска за вентилатор-серијски производ 1х1 

21140 батерија за вентилатор (потрошни материјал) 1х1 

 
 21150 турбина/мотор за вентилатор-серијски производ   

  215 серијски производ   

 
 

21510 серијски производ за механичку вентилацију – 24 h 1х1 
 

215 Вентилатор за механичку вентилацију у 
кућним условима –24h 

21520 филтер за вентилатор  24 h – серијски производ 1х1 691.250 
 

 
 

21530 маска за вентилатор 24 h – серијски производ 1х1 
 

  21540 батерија за вентилатор – 24 h (потрошни 
материјал) 

1х1  

 
 

21550 турбина/мотор за вентилатор 24 h – серијски 
производ 

 
 



Страна 21 од 28 
 

3. Посебне врсте помагала и санитарне справе  

Спољна портабилна инсулинска пумпа 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела 
или помагала 

Делови Стандард 
Највиши износ накнаде 

целог помагала 
(без ПДВ) 

104 

Спољна портабилна 
инсулинска пумпа са 
директном комуникацијом са 
сензором за очитавање 
континуираног мерења нивоа 
шећера 

10410 серијски производ 1 x 1 250.000,00

233 

Спољна портабилна 
инсулинска пумпа без 
могућности  директне 
комуникације са сензором за 
очитавање континуираног 
мерења нивоа шећера 

23310 серијски производ 1 x 1 250.000,00

 
228 

Апарат за очитавање 
континуираног мерења нивоа 
шећера  228 серијски производ 1 x 1 72.727,27

 
229 

Трансмитер за очитавање 
континуираног мерења нивоа 
шећера  229 серијски производ 1 x 1 72.727,27

 
 
 

230 

 
 
 
Сензор за очитавање 
континуираног мерења нивоа 
шећера 
 

230 серијски производ 1 x 1 

4.545,45

23010 серијски производ (месечно) 1x1 (осигурано 
лице узраста до 

18 година 
живота) 

  

23020 серијски производ (месечно) 1х1 (осигурано 
лице старије од 

18 година 
живота) 
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4. Очна помагала 

Шифра Назив ломагала 
Највиши износ накнаде целог 

ломагала 
(без ПДВ) 

Шифра дела 
или 

ломагала 
Делови Стандард 

Највиши износ 
накнаде дела 

ломагала за један 
комад 

(без ПДВ) 

105 Paм за наочаре 300,00 105 
серијски лроизвод са крилцима 
оквира - ојачан 

лластика/ метал  

154 
Пластична стакла за корекцију 

вида (органска) 

 15411 до ±2Д пластика 300,00
15412 преко +2Д - ±5Д пластика 300,00
15413 ±5Д - ±8Д пластика 350,00
15414 ±8Д - ±10Д пластика 350,00
15415 ±10Д - ±12Д пластика 350,00
15417 ±12Д - +14Д пластика 350,00
15416 ±14Д - ±16Д пластика 350,00
15421 до ±2Д/2  торус  пластика 400,00
15422 ±2Д - ±5Д/2 торус  пластика 400,00
15423 ±5Д - +8Д/2 торус  пластика 420,00
15424 ±8Д - ±10Д/2 торус  пластика 420,00
15425 ±10Д - ±12Д/2 торус  пластика 420,00
15426 ±12Д - ±14Д/2 торус  пластика 420,00
15427 ±14 - ±16Д/2 торус  пластика 420,00
15431 до ±2Д/4 торус  пластика 420,00
15432 ±2Д - ±5Д/4 торус  пластика 420,00
15433 ±5Д-±8Д/4 торус  пластика 420,00
15434 ±8Д - ±10Д/4  торус  пластика 420,00
15435 ±10Д -±12Д/4 торус  пластика 420,00
15436 +12Д - ±14Д/4 торус  пластика 420,00
15437 ±14Д - +16Д/4 торус  пластика 420,00
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4. Очна помагала 

Шифра Назив помагала 
Највиши износ накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

Шифра дела 
или 

помагала 
Делови Стандард 

Највиши износ 
накнаде дела 

помагала за један 
комад 

(без ПДВ) 

155 Лeнтикyлapнa стакла 

 15511 ±8Д -  ±13Д пластика 2.000,00 
15512 ±13Д -  ±20Д пластика 2.000,00 
15513 ±20Д -  ±30Д пластика 2.100,00 
15521 +8Д -  +13Д/4 торус стакло 1.800,00 
15522 +13Д - +18Д/4 торус стакло 2.000,00 
15523 преко   ±18Д/4 торус стакло 2.300,00 
15531 +8Д -  +13Д сферна пластична 1.780,00 
15532 ±13Д - ±18Д сферна пластична 1.780,00 
15541 ±8Д -  +13Д/4 торус пластична 1.780,00 
15542 ±13Д - ±18Д/4 торус пластична 1.100,00 

156 Призма - фолија 600,00 156 серијски производ 
фолија на стаклу без 
диоптрије 
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4. Очна помагала 

Шифра Назив помагала 
Највиши износ накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

Шифра дела 
или 

помагала 
Делови Стандард 

Највиши износ 
накнаде дела 

помагала за један 
комад 

(без ПДВ) 

106 
Teлecкoncкe наочаре - наочаре са 
специјалним системом сочива 39.000,00 106 серијски производ систем сочива 

 

107 Тврда контактна сочива  107 серијски производ силикон -2х1 

 
 

1.100,00 

157 
Гаспермеабилна (гаспропустљива) 
контактна сочива 

 157 серијски производ пластика -2х1 

 
1.100,00 

158 Мека контактна сочива 

 

158 серијски производ желатин —2 х 1 1.100,00 

159 Терапеутска контактна сочива 
 

159 серијски производ желатин —2 х 1 1.100,00 

108 Пуна (потпуна) очна протеза  108 индивидуална израда акрилат 25.000,00 
160 Љуспаста очна протеза  160 индивидуална израда акрилат 25.000,00 

161 
Привремена, прва протеза за 
формирање очне дупље 5.000,00 

161 
серијски производ 

акрилат 
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4. Очна помагала 

Тифлотехничка помагала 

Шифра Назив помагала 

Највиши износ накнаде целог 
помагала 
(без ПДВ) 

Шифpa дела 
или помагала 

Делови Стандард 

109 Брајева писаћа машина 66.000,00 109 серијски производ 
 

162 Репродуктор 4.500,00 162 серијски производ 
 

163 Брајев сат за слепе - џепни 8.290,00 163 серијски производ - џепни сат 

сат са казаљкама са 
заштитним поклопцем, 
тактилним 
(рељефним) ознакама 

182 Брајев сат за слепе - ручни 18.000,00 182 серијски производ - ручни сат 

сат са казаљкама са 
заштитним поклопцем, 
тактилним 
(рељефним) ознакама 

164 
Haoчape са тамним стаклима од 

пластичне масе 400,00 164 серијски производ пластика 

165 Бели штап за слепе 1.700,00 165 серијски производ-на расклапање метал 

183 Ултразвучни штап 48.500,00 183 серијски производ 
 

189 
Гoвopни софтвер за српски језик 

за слепа лица 30.000,00 189 серијски производ 
 

226 
 

Дејзи плејер 52.000,00 226 серијски производ 
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5. Слушна помагала 

Шифра Haзив помагапа 
Шифра 

депа ипи 
помагапа 

Делови Стандард 

Највиши износ 
накнаде цепог 

помагапа 
(без ПДВ) 

167 
Спушни апарат уграђен у наочаре 
за коштану спроводљивост 

167 апарат - серијски производ  30.000,00 

186 
Спушни апарат уграђен нa рајф за 
коштану спроводљивост 

186 апарат - серијски производ  30.000,00 

187 
Индивидуапни уметак (опива) за 
ушни канап 

187 уметак 
индивидуапна израда no 
мери 

800,00 

185 
Специјапне батерије зa заушни 
процесор 

185 
серијски производ према врсти заушног 
процесора  

месечно замена (нa 3 
дана: 30 ком. ; нa 4 дана: 
21 ком. ; нa 5 дана: 18 
кoм.) 

150,00 

18510 
серијски производ према врсти заушног 
процесора 2 ком.годишње 

пуњиве батерије 
27.000,00 дин. 
за један комад 

213 
Заушни процесор за кохлеарни 
имплант 

213 серијски производ  956.448,00 

231 Аудиопроцесор 
231 серијски производ 

1х1 700.000,00 

191 

Заушни спушни апарат (иза yxa) - 
дигитaлни зa децу дo 18 година (сa 
најмање 4 канала независног 
појачања и минимапно 2 програма) 

19111 
Апарат зa оштећење cлyxa од 40-70 ДБ 
ca уметком,цевчицом и батеријама 

2x1 

30.000,00 19112 
Апарат зa оштећење cлyxa од 71-90 ДБ 
ca уметком, цевчицом и батеријама 

2x1 

19113 
Апарат зa оштећење cлyxa преко 90 ДБ 
са уметком,цевчицом и батеријама 

2x1 

19114  апарат за оштећење слуха од 40-70 ДБ 
са уметком, цевчицом и батеријама  

1 x 1 

30.000,00 19115  апарат за оштећење слуха од 71-90 ДБ 
са уметком, цевчицом и батеријама  

1 x 1 
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19116  апарат за оштећење слуха преко 90 ДБ 
са уметком, цевчицом и батеријама  

1 x 1 

192 

Заушни спушни апарат(иза yxa) – 
бaзни диrитanни зa лица старија од 
18 година (ca најмање 2 канала 
независног појачања) 

19211 
Апарат зa оштећење cnyxa од 40-65 ДБ 
ca уметком,цевчицом и батеријама 

комппет 

25.000,00 19212 
Апарат зa оштећење cnyxa од 66-90 ДБ 
ca уметком, цевчицом и батеријама 

комппет 

19213 
Апарат зa оштећење cnyxa преко 90 ДБ 
ca уметком,цевчицом и батеријама 

комппет 
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6. Помагала за омогућавање гласа и говора 

Шифра Haзив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Делови Cтaндapд 

Највиши износ 
накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

111 
Електроларингс - Апарат за омогућавање гласа и 
говора (сa 2 батерије и пуњачем за батерије) 

11110 

помагало за гласни говор - 
серијски производ 

1x1 

70.000,00 
11120 

акумулаторска батерија (2 
ком.) 

1х2 

11130 

пуњач акумулатора - 
серијски производ 

1x1 

218 Овлаживач ваздуха – измењивач влажности и топлоте 
218 

 

серијски призвод – 
овлаживач ваздуха – 
измењивач влажности и 
топлоте - паковање од 30 
комада 

1х1 409,00 

219 Додатак за туширање 219 
серијски производ - додатaк 
за туширање 

1х1 4.800,00 

225 Адхезив 225 серијски производ - адхезив 1x1 
 

476,00 

 


