
ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

1. ОРТОПЕДСКА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

1.1. Протезе за доње екстремитете

1.1.1. Протезе за стопала

1 6010656 Протеза послије 

дјелимичне ампутације 

стопала-Shopart

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 24 

мјесецa

● Дјелимична ампутација стопала по Лисфранку или 

Шопарту; Y 83.5;

● Урођени недостатак стопала (Q 72.3);

● Стечени недостатак стопала

(Y 83.5,S 98, Z 89.4,).

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, слагано 

парцијално стопало од 

педилена и мост гуме.

2 6010657 Протеза послије 

дјелимичне ампутације 

стопала, пластична са 

анатомско контактним 

лежиштем и  Sach 

стопалом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација по Пирогофу;

● Урођени недостатак стопала

(Q 72.3);

● Стечени недостатак стопала

(Y83.5,S98, Z 89.4);

- ниво активности  низак.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, укопано Sach 

стопало или готово 

парцијално стопало.

3 6010658 Протеза послије 

дјелимичне ампутације 

стопала, пластична, са 

анатомско – контактним 

лежиштем и  Dynamik 

стопалом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

.

● Ампутација по Пирогофу

● Урођени недостатак стопала

(Q 72.3);

● Стечени недостатак стопала

(Y83.5,S98, Z 89.4, );

- ниво активности висок.

Израда по мјери, 

ламинирано лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, укопано 

Dynamik стопало или 

готово парцијално 

стопало.

4 6010661 Лежиште протезе стопала Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе ● Замјена код анатомских и функционалних 

промјена.

Израда по мјери, 

ламинирано лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима.

1.1.2. Поткољене протезе

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

1 6010278 Поткољена протеза – 

пластична са анатомско

– контактним лежиштем

и Sach стопалом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18

година 36 мјесеци

● Поткољена ампутација по Сајму,

●Урођени недостатак поткољенице и стопала (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z89.5,Y83.5);

- ниво активности средњи и низак.

Израда по мјери, уложак 

од педилена, пластично 

лежиште ојачано 

карбонским влакнима, 

Sach стопало, завршна 

ламинација.

2 6010007 Поткољена протеза -

пластична са анатомско

-контактним лежиштем и 

Dynamik стопалом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Поткољена ампутација по Сајму,

●Урођени недостатак поткољенице и стопала (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z 89.5,Y83.5)

- ниво активности  висок.

Израда по мјери, уложак 

од педилена, пластично 

лежиште ојачано 

карбонским

влакнима, Dynamik 

стопало, завршна 

ламинација.

3 6010394 Поткољена протеза -

пластична са анатомско

-контактним лежиштем и 

Sach стопалом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18

година 36 мјесеци

● Поткољена ампутација ,

●Урођени недостатак; поткољенице и стопала (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z 89.5,Y83.5);

- ниво активности средњи и низак.

Израда по мјери, уложак 

од педилена, пластично 

лежиште ојачано 

карбонским влакнима, 

Sach стопало, завршна 

ламинација.

4 6010028 Поткољена протеза -

пластична са анатомско

-контактним лежиштем и 

Dynamik стопалом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Поткољена ампутација;

●Урођени недостатак поткољенице и стопала (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z 89.5,Y83.5);

- ниво активности висок.

Израда по мјери, уложак 

од педилена, пластично 

лежиште ојачано 

карбонским

влакнима, Dynamik 

стопало, завршна 

ламинација.
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

5 6010005 Поткољена протеза- 

пластична са анатомско

-контактним лежиштем, 

Sach стопало, са 

суспензијом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18

година 36 мјесеци

● Поткољена ампутација, тибија краћа од 10 cm;

●Урођени недостатак поткољенице и стопала (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z 89.5, Y83.5);

- ниво активности средњи и низак.

Израда по мјери, уложак 

од педилена, пластично 

лежиште ојачано 

карбонским влакнима, 

Sach стопало, завршна 

ламинација, суспензија са 

једноосовинским кољеним 

зглобом.

6 6010006 Поткољена протеза - 

пластична или модулска 

са силиконским  улошком

- Liner и Dynamik стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18

година 36 мјесеци

● Поткољена ампутација, тибија краћа од 10 cm 

(изразито кошчат батаљак);

●Урођени недостатак поткољенице и стопала (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z 89.5, Y83.5);

- ниво активности висок.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским

влакнима, Dynamik 

стопало, силиконски

уложак-Liner, козметска 

облога или завршна 

ламинација.

7 6010010 Поткољена протеза 

скелетна-за високо 

активне, пластично 

лежиште, динамичко 

стопало

Стручни тим уговорне  

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Поткољена ампутација; 

●Урођени недостатак поткољенице и стопала  (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала и поткољенице (S88, 

Z 89.5,Y83.5);

- ниво активности изразито висок и то неограничено 

кретање вањским простором на различитим нивоима 

са врло високим захтјевима, средњом, високом и 

промјењивом брзином уз савладавање већине 

препрека.

Може имати стручне, терапијске вјежбе или 

активности које захтијевају протетско коришћење 

више од једноставног кретања, без употребе 

додатних помагала

Израда по мјери, уложак 

од педилена, пластично 

лежиште ојачано 

карбонским влакнима, 

стопало динамик motion 

или вишеосовинско, 

скелетна са козметском 

облогом
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

8 6010011 Поткољена протеза 

скелетна - за високо 

активне, пластично 

лежиште, карбонско 

стопало

Стручни тим уговорне  

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Поткољена ампутација;

●Урођени недостатак поткољенице и стопала 

(Q 72.2); 

● Стечени недостатак стопала и поткољенице 

(S88, Z 89.5,Y83.5);

- ниво активности изразито висок и то неограничено 

кретање вањским простором на различитим нивоима 

са врло високим захтјевима, средњом, високом и 

промјењивом брзином уз савладавање већине 

препрека.

Може имати стручне, терапијске вјежбе или 

активности које захтијевају протетско коришћење 

више од једноставног кретања, без употребе 

додатних помагала

Израда по мјери, уложак 

од педилена, пластично 

лежиште ојачано 

карбонским влакнима, 

стопало карбонско, 

скелетна са козметском 

облогом

9 6010399 Поткољена протеза 

кожна - суспензија са 

једноосовинским 

кољеним зглобом, Sach 

стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Поткољена ампутација код пацијената који су 

навикли на овакву врсту медицинског средства;

●Урођени недостатак поткољенице и стопала (Q 

72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z 89.5, Y83.5).

Израда по мјери, кожно 

лежиште, суспензија са 

челичним шинама са 

зглобом.

10 6010397 Поткољена протеза - 

пластична за флексиону 

контрактуру

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Поткољена ампутација, батаљак у флексионој 

контрактури  90 степени;

●Урођени недостатак

цијеле поткољенице у нивоу кољена (Q 72.2);

● Стечени недостатак стопала поткољенице

(S88, Z 89.5, Y83.5);

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, Sach стопало, 

завршна ламинација, 

суспензија са челичним 

шинама са зглобом.

4



ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

11 6020089 Навлака за батаљак – 

поткољена

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ НЕ НЕ 12 комада годишње ● Ампутација поткољенице (Z 89.5);

●Урођени недостатак поткољенице

(S88, Q 72.2, Y83.5);

Не одобравају се осигураницима-корисницима 

поткољене протезе са Liner улошком и корисницима 

Дерма гел навлакa за батаљак.

Готов производ Материјал- 

текстил.

12 6020004 Дерма гел навлака за 

батаљак

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ НЕ НЕ 6 комада годишње ● Корисницима поткољених протеза (Z89.5)  (S88, Q 

72.2, Y83.5);

Не одобравају се осигураним лицима – корисницима 

протезе стопала, поткољене протезе  са Liner 

улошком и корисницима обичних навлака за 

батаљак.

Готов производ.

Материјал-текстил са 

пресвученим гелом

13 6010662 Лежиште за поткољену 

протезу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе ●Замјена код анатомских и функционалних 

промјена.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима.

14 6020275 Силиконски уложак за 

поткољену протезу- Liner

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе ● Замјена код дотрајалости. (за кориснике протезе 

6010006).

Готов производ Материјал- 

силикон

1.1.3. Наткољене протезе

1 6010261 Наткољена протеза – 

модулска, дрвенo или 

пластично лежиште, Sach 

или Педилан стопало, 

механичко кољено са 

кочницом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА 36 мјесеци ● Наткољена ампутација

(S78, Z89.6,Y83.5);

●Урођени недостатак поткољенице и дијела 

наткољене бутне кости (Q72.0);

-ниво активности низак,

Израда по мјери, дрвенo 

или пластично лежиште, 

Sach или Педилан стопало, 

механичко једноосовинско 

кољено са кочницом 

козметска облога, 

суспензија.

Прво одобравање навлаке за батаљак врши се овјером налога уз претходно доношење рјешење Фонда, а свако наредно само овјером налога. Осигуранa лица- корисници поткољених протеза, могу добити само једну врсту навлака за батаљак, осим 

корисника протезе са Liner улошком, којима се не одобравају навлаке за батаљак.
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6010001 Наткољена протеза – 

модулска, са пластичним 

квадрилатералним 

лежиштем, Sach стопало, 

механичко 

једноосовинско кољено

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Наткољена ампутација

(S78, Z89.6,Y83.5);

● Урођени недостатак поткољенице и дијела 

наткољене бутне кости (Q 72.0);

- ниво активности средњи и низак;

Израда по мјери, 

пластично 

квадрилатерално лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, Sach стопало, 

механичко једноосовинско 

кољено или сигурносно 

самокочеће, козметска 

облога, суспензија.

3 6010267 Наткољена протеза – 

модулска, са уздужно 

овалним (ISNY) 

лежиштем, Dynamik 

стопало, механичко 

вишеосовинско кољено-

титан

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Наткољена ампутација

(S78, Z89.6,Y83.5);

● Урођени недостатак поткољенице и дијела 

наткољене бутне кости (Q 72.0);

- ниво активности висок.

Израда по мјери, 

пластично уздужно-овално 

лежиште ојачано 

карбонским влакнима са 

унутрашњим 

флексибилним (ISNY) 

улошком, Dynamik 

стопало, механичко 

четвероосовинско кољено-

титан, козметска облога, 

суспензија.

4 6010002 Наткољена протеза – 

модулска са пластичним 

лежиштем, Dynamik 

стопало, механичко 

вишеосовинско

кољено-челик

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Наткољена ампутација

(S78, Z89.6,Y83.5) ;

● Урођени недостатак поткољенице и дијела 

наткољене бутне кости (Q 72.0);

-ниво активности средњи и висок.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима(уздужно овално 

или квадрилатерално), 

Dynamik стопало, 

механичко 

четвероосовинско кољено 

или сигурносно 

самокочеће-челик, 

козметска облога, 

суспензија.

5 6010003 Наткољена протеза – 

модулска са пластичним 

лежиштем и силиконским 

улошком  - Liner Dynamik 

стопало, механичко 

вишеосовинско кољено-

титан

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Наткољена ампутација

(S78, Z89.6,Y83.5);

● Урођени недостатак поткољенице и дијела 

наткољене бутне кости (Q 72.0);

- батаљак краћи од 12 cm без ожиљних и 

дерматолошких промјена;

- ниво активности висок.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима са унутрашњим 

Liner улошком, Dynamik 

стопало, механичко 

четвероосовинско кољено-

титан, козметска облога.
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

6 6010008 Наткољена протеза-за 

високо активне, 

динамичко стопало, 

пнеуматско 

вишеосовинско кољено

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Наткољена ампутација (S78, Z89.6,Y83.5) ; 

● Урођени недостатак поткољенице и дијела 

наткољене бутне кости  (Q 72.0);

- ниво активности изразито висок и то неограничено 

кретање вањским простором на различитим нивоима 

са врло високим захтјевима, средњом, високом и 

промјењивом брзином уз савладавање већине 

препрека.

Може имати стручне, терапијске вјежбе или 

активности које захтијевају протетско коришћење 

више од једноставног кретања, без употребе 

додатних помагала

Израда по мјери, 

пластично анатомско-

контактно лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, са или без 

меканог улошка, стопало 

динамик  motion  или 

вишеосовинско, 

пнеуматско 

вишеосовинско кољено, 

козметска облога, 

суспензија, навлака за 

облачење протезе.

7 6010009 Наткољена протеза-за 

високо активне, 

карбонско стопало, 

пнеуматско 

вишеосовинско кољено

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Наткољена ампутација (S78, Z89.6,Y83.5) ; 

● Урођени недостатак поткољенице и дијела 

наткољене бутне кости  (Q 72.0);

- ниво активности изразито висок и то неограничено 

кретање вањским простором на различитим нивоима 

са врло високим захтјевима, средњом, високом и 

промјењивом брзином уз савладавање већине 

препрека.

Може имати стручне, терапијске вјежбе или 

активности које захтијевају протетско коришћење 

више од једноставног кретања, без употребе 

додатних помагала

Израда по мјери, 

пластично анатомско-

контактно лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, са или без 

меканог улошка, 

карбонско стопало, 

пнеуматско 

вишеосовинско кољено, 

козметска облога, 

суспензија, навлака за 

облачење протезе

8 6010265 Протеза за 

дезартикулацију кука – 

модулска, са пластичним 

лежиштем, 

једноосовинско кољено 

са кочницом, Sach 

стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Дезартикулација кука

(S78, Y83, Z89.9);

- ниво активности низак.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, Sach стопало, 

једноосовинско кољено са 

кочницом, зглоб кука са 

кочницом, козметска 

облога.
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

9 6010271 Протеза за 

дезартикулацију кука – 

модулска, са пластичним 

лежиштем, 

вишеосовинско кољено, 

Dynamic стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Дезартикулација кука

(S78, Y83.5, Z89.9);

- ниво активности висок.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским

влакнима, Dynamik 

стопало, вишеосовинско 

кољено, зглоб кука са 

кочницом, козметска 

облога.

10 6010259 Протеза за 

дезартикулацију кољена – 

модулска, са пластичним 

лежиштем,

вишеосовинско кољено,

Sach стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Дезартикулација кољена

(S 88, S 87, Y83.5, Z89.5);

- ниво активности низак.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, Sach стопало, 

вишеосовинско кољено, 

козметска облога.

11 6010272 Протеза за 

дезартикулацију кољена – 

модулска, са пластичним 

лежиштем,

вишеосовинско кољено,

Dynamic стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Дезартикулација кољена

(S 87, S88, Y83.5, Z89.5);

- ниво активности висок.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима са (или без) 

унутрашњим 

флексибилним улошком, 

Dynamik стопало, 

вишеосовинско кољено, 

козметска облога.

12 6020107 Навлака за батаљак – 

наткољена

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ НЕ ДА 1 година:

12 комада

●  Наткољена ампутација

(S78, Z89.6, Y83.5);

●Урођени недостатак наткољенице

(Q 72.0);

Не одобравају се осигураницима-корисницима 

протеза за високо активне, протеза са уздужно-

овалним лежиштем и Liner улошком.

Готов производ, материјал- 

текстил.
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

13 6010663 Лежиште за наткољену 

протезу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе Замјена код анатомских и функционалних промјена. Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима.

14 6020276 Силиконски уложак за 

наткољену протезу- Liner

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе Замјена код дотрајалости (за кориснике протезе 

6010003).

Готов производ, материјал- 

силикон.

1.2. Протезе за горње екстремитете

1.2.1. Протеза за шаку и прсте

1 6010640 Протеза након 

дјелимичне ампутације 

прста

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација прстију руке

(S68, S 67, Z89.8, Y83.5);

● Кожно- мишићни дефект прста;

●  Урођени недостатак шаке и прстију (Q 71.3).

Израда по мјери, 

силиконски чланак, 

козметска рукавица.

2 6010641 Протеза за шаку Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација прстију руке

(S68, Z89.0, Y83.5, Z89.3);

● Кожно- мишићни дефект прста;

●Урођени недостатак шаке и прстију (Q 71.3);

Израда по мјери, 

пластично лежиште, 

пасивна шака, козметска 

рукавица.

1.2.2. Подлакатне протезе

1 6010029 Подлакатна протеза- 

естетска

(пасивна)

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација подлактице

(S58.1, Z89.2, Y83.6)

●Урођени недостатак подлактице (Q 71.2);

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, пасивна шака, 

козметска рукавица.

Прво одобравање навлаке за батаљак врши се овјером налога уз претходно доношење рјешење Фонда, а свако наредно само овјером налога.
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6010036 Подлакатна протеза 

функционална - 

механичка

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација подлактице (S58.1, Z89.2, Y83.5);

●Урођени недостатак подлактице  (Q 71.2).

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, радна шака или 

кука, суспензија и 

козметска рукавица 

уколико није аплицирана 

кука као завршна 

компонента.

3 6010642 Протеза за 

дезартикулацију лакта 

функционална – 

механичка

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Дезартикулација у предјелу лакта  (S58.0, Y83.5). Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, радна шака или 

кука, лакат, суспензија  и 

козметска рукавица 

уколико није аплицирана 

кука као завршна 

компонента.

4 6010664 Лежиште подлакатне 

протезе

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе ● Замјена код анатомских и функционалних 

промјена.

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима.

1.2.3. Надлакатне протезе

1 6010034 Надлакатна протеза-

естетска, пластична

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација надлактице (S48, Z89.0, Z89.2, Y83.5);

●Урођени недостатак надлактице (Q 71.1).

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, радна шака или 

кука, лакат, суспензија, 

козметска рукавица
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6010030 Надлакатна протеза- 

Скелетна-

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација надлактице (S48, Z89.0, Z89, Y83.5.2);

●Урођени недостатак надлактице (Q 71.1).

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, пасивна шака, 

скелетни лакат, суспензија, 

козметска облога, 

козметска рукавица

3 6010031 Надлакатна протеза- 

функционална - 

механичка

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Ампутација надлактице  (S48, Z89.0, Z89.2, Y83.5);

●Урођени недостатак надлактице (Q 71.1).

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, радна шака или 

кука, лакат, суспензија  и 

козметска рукавица 

уколико није аплицирана 

кука као завршна 

компонента.

4 6010643 Протеза за 

дезартикулацију рамена-

пластична-естетска

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота 10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Дезартикулација у предјелу рамена (S48.1, 

Y83.5,Z89.8);

● Урођени недостатак надлактице (Q 71.1).

Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, шака пасивна, 

лакат, суспензија, 

козметска облога, 

козметска рукавица.

5 6020137 Естетска рукавица Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА 12 мјесеци ● Уз подлактну и надлактну протезу, након 

дотрајалости и немогућности употребе,

● Естетска рукавица се не одобрава уз протезу, јер 

израда протезе подразумијева апликацију рукавице

Испоручује се као готов 

производ , са услугом 

навлачења рукавице на 

дистални наставак протезе. 

Материјал ПВЦ
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

6 6020078 Навлака за батаљак

- надлакатна

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА 6 комада годишње ● Ампутација горњих екстремитета;

(S48, S58, S68, Z89,Y83.5).

Готов производ Материјал-  

памук, вуна, синтетика

7 6020098 Навлака за батаљак

- подлакатна

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА 6 комада годишње ● Ампутација подлактице

S 52.

Готов производ 

Материјал: текстил.

8 6010665 Лежиште надлакатне 

протезе

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе ● Замјена код анатомских промјена. Израда по мјери, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима.

1.3. ОРТОПРОТЕЗЕ И ОРТОЗЕ

1.3.1. Ортопротезе

1 6010652 Ортопротеза за 

поткољеницу – 

пластична, Sach стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

● Урођене аномалије, обољења и   посттрауматска 

стања у доба развоја

(Q72, S83).

Израда по мјери, мекани 

уложак од педилена, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, Sach стопало, 

завршна ламинација.
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6010653 Ортопротеза за 

наткољеницу, модулска 

или пластична, Sach 

стопало, једноосовинско 

кољено са кочницом

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Урођене аномалије, обољења и  посттрауматска 

стања у доба развоја

(Q72, S73).

Израда по мјери, мекани 

уложак од педилена, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, Sach стопало, 

једноосовинско кољено са 

кочницом, козметска 

облога.

3 6010654 Ортопротеза за 

поткољеницу – модулска, 

Sach стопало

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

10 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 36 

мјесеци

● Урођене аномалије, обољења и  посттрауматска 

стања у доба развоја

(Q72, Z89.9).

Израда по мјери, мекани 

уложак од педилена, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима, Sach стопало, 

козметска облога.

4 6010666 Лежиште за ортопротезу Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА НЕ Jеданпут у року трајања протезе ● Замјена код анатомских промјена. Израда по мјери, мекани 

уложак од педилена, 

пластично лежиште 

ојачано карбонским 

влакнима.

1.3.2. Ортозе

1.3.2.1. Ортозе за труп

1 6010129 Ортоза за вратни дио 

кичме - мека (CO) - Шанц 

оковратник

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Од 18 година живота

36 мјесеци

●  Стања након повреда

(S13.4, M50);

● Акутни или учестали болни и вертигинозни 

синдром;

● Стања након оперативних захвата;

Готов производ Материјал- 

спужва, текстил, чичак 

трака.

2 6010130 Ортоза за вратни дио 

кичме - тврда (CO) - 

Филаделфија

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

18 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 36 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

● Стања након комоције медуле, луксација, прелома, 

листезе

(S12, S13, S14)

● Стања након оперативних захвата.

Израда по мјери или готов 

производ Материјал: 

комбинација 

термопластике, коже и 

спужве.

3 6010131 Ортоза за вратни дио 

кичме са нараменицама 

(цервикоторако- 

стернална ортоза - CTSO) 

Минерва ортоза

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

18 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 36 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

●  Имобилизација кичме код повреда патолошког 

прелома, након спондилолистезе

(S12, S14, М43.1, Q76.2, T91.3);

●Атлантоаксијалне луксације код реуматоидног 

артритиса (M05, M06).

Израда по мјери од 

термопластичне масе 

(дводјелна љуска).
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

4 6010152 Siege мидер за 

стабилизацију главе и 

трупа

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА ДА До 8 година

живота 6 мјесеци Од 8 до 18

година 8

мјесеци

Код оштећења централног нервног система и 

неуромускулраних обољења, G80,Q74.3.

Израда по мјери  од 

термопластичне масе.

5 6010134 Ортоза за кичму - високи 

растеретни мидер од 

пластичне масе

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

18 мјесеци

Преко 18 година живота 48 

мјесеци

● За болничко конзервативно или постоперативно  

лијечење кичменог стуба  (патолошки и трауматски 

преломи пршљена);

● Секундарна сколиоза, деформитети грудног коша 

код неуромускуларних обољења мишићне 

дистрофије и церебралне парализе.

Израда по мјери  од 

термопластичне масе.

6 6010142 Ортоза за кичму 

(Милвоки

мидер за сколиозу- 

корективна)

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

● Код идиопатске сколиозе Cobb-ov угао од 20 

степени на више (M41.1).

Израда по мјери од 

пластичне масе са 

металним ојачањима.

7 6010140 Ортоза за кичму (ТLSO 

мидер за сколиозу-

корективна)

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА НЕ До 18 година живота

12 мјесеци

● Код идиопатске сколиозе Cobb-ov угао од 20 

степени на више (M41.1).

Израда по мјери од 

термопластичне масе.

8 6010151 Ортоза за кичму (CTM 

мидер за сколиозу – 

Шено мидер-корективна)

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА НЕ До 18 година живота

10 мјесеци, мишљење тима за 

сколиозу

● Код идиопатске сколиозе

(M41.1).

Израда по мјери од 

термопластичне масе.

9 6010144 Ортоза за кичму 

(реклинациони мидер - 

мидер за хиперкифозу-

корективна)

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

● Код идиопатске кифозе Cobb- ov угао већи од 50 

степени (M41);

● Mb Scheuermann (M42.0).

Израда по мјери од 

термопластичне масе.

10 6010650 Ортоза за кичму - високи 

платнени растеретни 

мидер са дорзалним 

ојачањем и крикнама

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

18 мјесеци

Преко 18 година живота 48 

мјесеци

● Компресивни преломи пршљена код остеопорозе, 

који је доказан очитаним радиолошким налазом или 

отпусним писмом; 

● Стабилни преломи тораколумбалних пршљенова 

(S22, S32) доказан очитаним радиолошким налазом 

или отпусним писмом; 

● Тумори пршљенова доказани очитаним 

радиолошким налазом или отпусним писмом;

● Спондилолистеза II степена (М43.1, Q76.2) 

доказана очитаним радиолошким налазом или 

отпусним писмом

Израда по мјери од 

еластичног платна са 

металним ојачањима-
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

11 6010150 Апарат за PECTUS

CARINATUM 

(корективни)

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА НЕ НЕ ДА ДА До 18 година

6 мјесеци

● Деформитети грудног коша код дјеце (Q67.7) Израда по мјери, метална 

конструкција, кожа.

12 6010155 Апарат за PECTUS 

CARINATUM у два нивоа 

(корективни)

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА НЕ НЕ ДА ДА До 18 година

6 мјесеци

● Деформитети грудног коша код дјеце (Q67.8) Израда по мјери, метална 

конструкција, кожа.

1.3.2.2. Ортозе за екстремитете

1.3.2.2.1. Горњи екстремитети

1 6010649 Ортоза за раме и лакат 

стабилизацијска

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година

18 мјесеци

Од 18 до 65

година 36 мјесеци Преко 65

година живота 60 мјесеци

● Стање након болничког конзервативног и 

оперативно лијечених луксација, повреда прелома 

проксималног хумеруса, стање дефинитивно, код 

реконструкције ротаторне манжете.

Испоручује се као готов 

производ или израда по 

мјери од еластичног 

материјала.

2 6010117 Ортоза за лакат Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

18 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 36 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

● Нестабилност лакатног зглоба и/или оштећење 

нерава након повреде која је лијечена конзервативно 

или оперативно.

Израда по мјери од 

пластичне масе са или без 

зглоба.

3 6010116 Ортоза за подлактицу и 

шаку, пластична

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Трајна повреда живаца у подручју подлактице и 

шаке (G 83.2);

• Урођени деформитети ручног зглоба и шаке;

Израда по мјери од 

пластичне масе

1.3.2.2.2. Доњи екстремитети

1 6010037 Наткољени апарат 

отвореног типа са 

пластичном бутном и 

поткољеном рајфном

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 36 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

● Деформитети у подручју кољена;

● Клинички евидентирана хронична нестаби лност 

кољена за коју није предвиђено оперативно лијечење 

(M23.5).

Израда по мјери, 

термопластичне или кожне 

рајфне, челичне шине са 

зглобом кољена и стопала.
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6010045 Ортоза за наткољеницу 

(Четверодијелни Хесинг 

апарат)

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 48 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

●  За омогућавање стајања и хода и спречавање 

настанка деформитета код одузетости доњих 

екстремитета било које генезе са промјенама у леђно- 

слабинској кичми – посљедица повреде или 

обољења;

●  Оштећење централног/ периферног моторног 

неурона са дисфункцијом доњих екстремитета.

Израда по мјери, 

пластичне рајфне ојачане 

карбонским влакнима, 

челичне шине са зглобом 

кука, кољена и стопала.

3 6010044 Ортоза за наткољеницу 

(Тродијелни Хесинг 

апарат)

Прво прописивање-

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне) 

свако следеће -

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 48 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

●  За омогућавање хода, статике тијела и спречавање 

настанка трајних деформитета у подручју скочног и 

кољенског зглоба и кука.

Израда по мјери, 

пластичне рајфне ојачане 

карбонским влакнима, 

челичне шине са зглобом 

кољена и стопала.

4 6010074 Ортоза за стабилизацију 

кољена од пластичне 

масе са механичким

зглобом, са кочницом или 

без кочнице

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 48 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

● Клинички евидентирана хронична нестабилност 

кољена (M23.5 код  неоперативних ишчашења и 

повреда кољеног зглоба и трајних неуролошких 

обољења која су  верификована ЕМНГ налазом на 

доњим екстремитетима).

Израда по мјери, од 

термопластике, кољени 

зглоб са или без кочнице, 

могућност ограничења 

покрета.

5 6010076 Ортоза за поткољеницу и 

стопало – (дводијелни 

Хесинг апарат) у споју са 

ципелама - Клензак 

апарат

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 36 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци (Осим ортопедских 

ципела)

●  Код оштећења централног или периферног 

мотонеурона са дисфункцијом доњих екстремитета.

Израда по мјери, метална 

или пластична рајфна, 

челичне шине са скочним 

зглобом, ципеле урађене 

по гипс моделу.

6 6010086 Ортоза за поткољеницу и 

стопало, пластична са 

зглобом

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ ДА ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Од 18 до 65 година живота 36 

мјесеци

Преко 65 година живота 60 

мјесеци

●  За растерећење поткољенице и стопала код  

несраслих прелома поткољенице, када су исцрпљени 

сви остали методи лијечења;

●  Неуролошких оштећења (код одраслих 

верификована ЕМНГ налазом на доњим 

екстермитетима)

Израда по мјери, од 

пластична масе, са 

скочним зглобом.
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

7 6010079 Перонеална ортоза, 

пластична, по гипс 

моделу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

12 мјесеци

Преко 18 година живота 36 

мјесеци

● Централна одузетост перонеалног живца;

● Периферна одузетост перонеалног живца код 

развијених контрактура и деформитета стопала 

(G57.3)  (за омогућавање хода)

Израда по мјери од 

термопластичне масе.

8 6020109 Терапијске гаћице Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед, 

специјалиста педијатар

ДА НЕ НЕ НЕ ДА 3 мјесеца ● Развојни поремећај кука

(Q65).

Испоручује се као готов 

производ. Материјал- 

текстил.

9 6010095 Павликови ремени Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед, 

специјалиста педијатар

ДА НЕ НЕ НЕ ДА 3 мјесеца ● Развојни поремећај кукова

(Q65).

Испоручује се као готов 

производ или израда по 

мјери од коже и 

вјештачких материјала.

10 6010097 Апарат за корекцију 

стопала за дјецу по Денис 

Брауну (у споју са 

ципелама)

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ НЕ ДА 12 мјесеци

(Осим ортопедских ципелица 

које се мијењају на 6 мјесеци)

● Урођени деформитети стопала (Q66). Израда по мјери, ципеле 

по гипс моделу у споју са 

металном шином и 

адаптером.

11 6010124 Наткољена корективна 

шина - пластична за дјецу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед, 

специјалиста неуролог

ДА НЕ НЕ НЕ ДА За дјецу до 8 година 6 мјесеци

За дјецу од 8 до 15 година 8 

мјесеци

За дјецу преко 15 година 12 

мјесеци

● Неуролошка обољења, парезе или парализе;

● Стање након оперативног лијечења деформитета 

стопала.

Израда по мјери од 

термопластичне масе, са 

или без додавања 

абдукционих граничника.

12 6010123 Поткољена корективна 

шина - пластична за дјецу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед, 

специјалиста неуролог

ДА НЕ НЕ НЕ ДА За дјецу до 8 година - 6 мјесеци

За дјецу 8-15

година - 8

мјесеци

За дјецу преко 15 година - 12 

мјесеци

● Неуролошка обољења -

парезе или парализе;

● Стање након оперативног лијечења деформитета 

стопала.

Израда по мјери од 

термопластичне масе.

1.4. Ортопедска обућа

1.4.1 Ортопедске ципеле за одрасле
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ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

1 6010291 Ортопедске ципеле за 

одрасле

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА Од 18 година живота

12 мјесеци

● M21 - Стечени деформитети стопала; 

● Q66 - Урођени деформитети стопала;                    

● Z99.8 - у функцији саставног дијела  и 

ортопротезе, ортозе и Шопарт апарата;

● Изражене трофичке промјене стопала са 

улцерацијама код Angiopathia diabetica Peripherica (I 

79.2), (уз налаз хирурга);

● Недостатак најмање три прста или палца на 

стопалу Z89.0 S98.2.

Израда по гипс моделу од 

природне коже и гуме.

2 6010300 Ортопедске ципеле за 

одрасле са

повишењем  од 2,5 до

6 cm

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА Од 18 година живота

12 мјесеци

● M21 - Стечени деформитети стопала;

● Q66-Урођени деформитети стопала;

● Q72 – Урођено скраћење ноге, изражене трофичке 

промјене стопала са улцерацијама

код Angiopathia diabetica peripherica (I 79.2) (уз налаз 

хирурга);

●Недостатак најмање три прста или палца на 

стопалу.

● Скраћење ноге од 2,5 cm до

6 cm.

Израда по гипс моделу од 

природне коже, плута и 

гуме.

3 6010301 Ортопедске ципеле за 

одрасле - са

повишењем преко 6 cm

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ НЕ ДА Од 18 година живота

12 мјесеци

● M21 - Стечени деформитети стопала;

● Q66 - Урођени деформитети стопала;

● Q72 - Урођено скраћење ноге, изражене

трофичке промјене стопала са улцерацијама

код Angiopathia diabetica

peripherica

( I79.2), (уз налаз хирурга), недостатак најмање три 

прста или палца на стопалу;

● Скраћење ноге преко 6 cm.

Израда по гипс моделу од 

природне коже, плута и 

гуме.

1.4.2. Ортопедске ципеле за дјецу

1 6010305 Ортопедске ципеле за 

дјецу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 8 година живота

6 мјесеци

Од 8 до 15 година живота 8 

мјесеци

Од 15 до 18 година живота 10 

мјесеци

●  M21 - Стечени деформитети стопала;

● М21.3 - Нестабилан зглоб;

● Q66 - Урођени деформитети стопала;

● Z99.8 - у функцији саставног дијела ортопротезе и 

ортозе;

● Скраћење ноге до 1,5 cm.

Израда по гипс моделу од 

природне коже и гуме.

18



ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6010306 Ортопедске ципеле за 

дјецу - са

повишењем од 1,5 cm

до 3 cm

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 8 година живота

6 мјесеци

Од 8 до 15 година живота 8 

мјесеци

Од 15 до 18 година живота 10 

мјесеци

● M20 - Стечени деформитети прстију шаке и 

прстију стопала;

● М21 - други стечени деформитети удова;

● Q66 - урођени деформитети стопала Q72 - урођено 

скраћење ноге

● Скраћење ноге код дјеце од

1,5 cm до 3 cm.

Израда по гипс моделу од 

природне коже, плута и 

гуме.

3 6010307 Ортопедске ципеле за 

дјецу - са

повишењем од 3  до 6

cm

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 8 година живота

6 мјесеци

Од 8 до 15 година живота 8 

мјесеци

Од 15 до 18 година живота 10 

мјесеци

● M20 - Стечени деформитети прстију шаке и 

прстију стопала;

● М21 - Други стечени деформитети удова;

● Q66 - Урођени деформитети стопала;

● Q72 - Урођено скраћење ноге;

● Скраћење ноге код дјеце од

3  до 6 cm.

Израда по гипс моделу од 

природне коже, плута и 

гуме.

4 6010308 Ортопедске ципеле за 

дјецу - са

повишењем од 6 cm до

10 cm

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 8 година живота

6 мјесеци

Од 8 до 15 година живота 8 

мјесеци

Од 15 до 18 година живота 10 

мјесеци

● M20 - Стечени деформитети прстију шаке и 

прстију стопала;

● М21 - Други стечени деформитети удова;

● Q66 - Урођени деформитети стопала;

● Q72 - Урођено скраћење ноге;

● Скраћење ноге код дјеце од 6 cm до 10 cm.

Израда по гипс моделу од 

природне коже, плута и 

гуме.

5 6010309 Ортопедске ципеле

за дјецу са повишењем 

преко 10 cm

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА ДА НЕ НЕ ДА До 8 година живота

6 мјесеци

Од 8 до 15 година живота 8 

мјесеци

Од 15 до 18 година живота 10 

мјесеци

● M20 - Стечени деформитети прстију шаке и 

прстију стопала;

● М21 - Други стечени деформитети удова;

● Q66 - Урођени деформитети стопала;

● Q72 - Урођено скраћење ноге;

● Скраћење ноге код дјеце веће од 10 cm.

Израда по гипс моделу од 

природне коже, плута и 

гуме.

1.4.3. Ортопедски улошци

1 6010281 Ортопедски улошци за 

дјецу израђени од 

пјенастог материјала или 

коже

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА Од 3 до 8 година живота 6 

мјесеци

Од 8 до 15 година живота 8 

мјесеци                              

Од 15 до 18 година живота 10 

мјесеци

● M20 - Стечени

деформитети прстију стопала;

● М21 - Други стечени деформитети стопала;

● Q66 - Урођени деформитети стопала;

● Q72 - Урођено скраћење ноге;

● Повишење од 1,5 до 3 cm.

Израда по мјери - пјенасти 

материјал или кожа.
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материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6010303 Филтри (умеци) код 

парцијалне ампутације 

стопала

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 8 година живота

6 мјесеци

Од 8 до 15 година живота 8 

мјесеци

Од 15 до 18 година живота 10 

мјесеци

Преко 18 година живота 12 

мјесеци

● М20, Q66

Парцијална ампутација стопала;

● Деформитети стопала или урођени недостатак 

дијела стопала.

Израда по мјери од плута, 

пластазота или других 

вјештачких пјенастих 

материјала.

1.5. Штаке, штапови и ходаљке

1 6020084 Подлакатне штаке на 

регулацију

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ ДА НЕ ДА До 18 година живота - 24 

мјесеца; 

Преко 18 година живота - 60 

мјесеци

Један пар

● Постоперативна и посттрауматска стања на доњим 

екстремитетима;

● Урођене аномалије;

● Болести због чијих је компликација или 

посљедица ход отежан и могућ само уз употребу 

штака зависно о функционалном статусу.

Испоручује се као готов 

производ - алуминијум.

2 6020077 Потпазушне штаке Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед

ДА НЕ ДА НЕ ДА До 18 година живота - 24 

мјесеца; 

Преко 18 година живота - 60 

мјесеци.

Један пар

● Постоперативна и посттрауматска стања на доњим 

екстремитетима;

● Урођене аномалије;

● Болести због чијих је компликација зависно о 

функционалном статусу могућ ход само уз употребу 

штака.

Испоручује се као готов 

производ- дрво или 

алуминијум.

3 6020203 Штап за ходање са три 

ослонца

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА НЕ ДА НЕ ДА 96 мјесеци ● За пацијенте са једностраном одузетошћу. Испоручује се као готов 

производ - алуминијум

4 6020204 Штап за ходање са четири 

ослонца

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА НЕ ДА НЕ ДА 96 мјесеци ● За пацијенте са једностраном одузетошћу. Готов производ -

алуминијум

5 6020239 Сталак за ходање - 

обични дубак за дјецу и 

за одрасле

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА НЕ ДА НЕ ДА До 18 година живота

36 мјесеци

Преко 18 година живота 96 

мјесеци

● За пацијенте који отежано ходају након 

оперативног лијечења;

● За пацијенте који отежано ходају због посљедица 

реуматских и неуролошких болести, те због 

посттрауматских

стања и ампутација доњих екстремитета.

Готов производ -

алиминијум

6 6020254 Сталак за 

вертикализацију за дјецу 

и одрасле

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА ДА ДА ДА До 18 година живота

24 мјесеца

Преко 18 година живота 120 

мјесеци

● Ради омогућавања вертикализације са 

стабилизацијом главе, трупа и екстремитета код

оштећења и обољења централног нервног система и 

неуромускуларних обољења.

Готов производ- пластика, 

метална конструкција.

1.6. Инвалидска колица

Осигураном лицу од навршене 3 до навршене 18 године може се одобрити једно медицинско средство, и то ортопедске ципеле или ортопедски улошци. Ортопедске ципеле добија осигурано лице које може да се креће (хода), али због болести и 

деформитета стопала, не може да користи конфекцијску обућу и код којег се корекција не може постићи ортопедским улошцима.
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Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 
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току рока 

трајања
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права на медицинско средство
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средства

Оцјена 

функциона

лности

1 6020032 Инвалидска колица за 

особу зависну од другог 

лица

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА ДА ДА 60 мјесеци ●За сва лица која због посљедица болести и /или 

повреде није могуће оспособити за ход ни за 

самостално руковање другим медицинским 

средствима, укључујући инвалидска колица - за 

руковање колицима неопходна

помоћ друге особе;

● Право на колица остварују и особе са ампутацијом 

обје ноге иако су протетисане;

● Уз приложени клинички и функционални статус и 

медицинско-технички мјерни лист.

Готов производ

- оквир од алуминијума 

или челика. Наслон и 

сједало од техничке 

тканине са уграђеним 

јастуком. Папуче подесиве 

по висини, чичак трака за 

стопала.

2 6020028 Инвалидска колица за 

собну и вањску употребу - 

активна

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА ДА ДА ДА Од 16 до 18 година живота 36 

мјесеци

Одрасли од навршених 18 

година живота - 60 мјесеци

● За сва лица која због посљедица болести и/или 

повреде није могуће оспособити за ход ни за 

самостално руковање другим медицинским 

средствима, а која су способна за самостално 

управљање инвалидским колицима на механички 

погон;

● Право на колица остварују и особе са ампутацијом 

обје ноге иако су протетисане

Уз приложени клинички и функционални статус и 

медицинско-технички мјерни лист.

Готов производ Оквир од 

алуминијума или лаке 

легуре.

Наслон и сједало од 

техничке тканине.

Папуче подесиве по 

висини, чичак трака за 

стопала.

3 6020034 Тоалетна колица Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА ДА ДА ДА 60 мјесеци ● За сва лица која због посљедица болести и/или 

повреде нису способна за самозбрињавање и 

коришћење инвалидских колица за кретање

● За лица са трајним неуролошким дефицитом уз 

образложење индикације и клинички статус, ако 

лице није инконтинентно.

Готов производ – оквир од 

челика или алуминијума 

водоотпорно сједиште, 

пластична тоалетна 

посуда.

4 6020033 Инвалидска колица за 

собну и вањску употребу 

са погоном на једну руку

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА ДА ДА ДА 60 мјесеци ● За лица код којих је очувана функција само једне 

руке, уз приложени клинички и функционални 

статус, а постоји индикација

за кориштење инвалидских колица

Готов производ Оквир од 

алуминијума, челика или 

лаке легуре. Наслон и 

сједало од техничке 

тканине.

Погон колица дуплим 

обручима с преносом на 

лијевој или десној страни 

или погон колица полугом 

за једну руку на лијевој 

или десној страни. 

Папучице подесиве по 

висини, чичак трака за 

стопала, једна кочница.

21



ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 
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Назив медицинског 

средства
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Могућа 
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средства

Оцјена 

функциона

лности

5 6020139 Активна - лака 

инвалидска колица

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА ДА ДА ДА Од 16 до 18 година живота 36 

мјесеци 

Преко 18 година живота 60 

мјесеци

● Лица која због посљедица болести и/или повреде 

није могуће оспособити за ход ни за самостално 

руковање другим медицинским средствима, а која 

имају изразито висок ниво активности који 

превазилази АДЖ и професионалне активности, која 

се активно или рекреативно баве спортом

● Право на колица остварују и особе са 

ампутацијама обје ноге иако су протетисане, а која 

имају изразито висок ниво активности који 

превазилази АДЖ и професионалне активности, која 

се активно или рекреативно баве спортом

● Уз приложени клинички и функционални статус и 

медицинско-технички мјерни лист -ниво активности 

изразито висок

Оквир од алиминијума или 

лаке легуре, сједало и 

наслон од техничке 

тканине, наслон 

закривљен по мјери и 

подесив по висини, 

штитници задњих точкова, 

могућност скидања 

точкова без алата, погон 

колица дуплим обручима, 

папучице подесиве по 

висини, мала преклопна 

величина.  

До 9 kg тежине (код 

минималне произвођачке 

ширине).

 Одобрене за транспорт у 

возилима за превоз лица са 

смањеном 

покретљивошћу. 

6 6020209 Електромоторна 

инвалидска колица

Стручни тим уговорне 

здравствене установе 

оспособљене за израду и 

апликацију ортопедских 

помагала (референтне)

ДА ДА ДА ДА ДА 60 мјесеци ● За лица старија од 16 година са највећим степеном 

функционалне онеспособљености система за 

кретање;

● Код лица које због одузетости или

деформација руку и ногу не могу активно покренути 

колица на ручни погон, али покретом прстију или 

главе могу сигурно управљати електромоторним 

инвалидским колицима - конзилијарно мишљење 

три доктора специјалиста референтне здравствене 

установе.

● Верификовати сљедећом документацијом: 

историја болести, EMNG налаз горњих и доњих 

екстремитета, налаз и мишљење психолога о 

сигурном управљању инвалидским колицима, а код 

неуромускуларних и

сродних болести налаз неуролога;

● Код малољетних лица потребна је сагласност 

родитеља или старатеља.

● Уз приложени клинички и функционални статус и 

медицинско-технички мјерни лист.

Готов производ. Оквир од 

алуминијума или челика, 

наслон и сједиште од 

техничке тканине. Наслон 

подесив. До 85 kg тежине 

са акумулатором, 

могућност успона 

мин.15%, пуњач за 

батерију.

7 6020252 Акумулатор за електро- 

моторна инвалидска 

колица

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА ДА ДА ДА 30 мјесеци/два комада ● За кориснике еклектромоторних колица                Готов производ.
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8 6020228 Инвалидска колица за 

дјецу зависну од другог 

лица

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације

ДА ДА ДА ДА ДА Од 2 до 7 године живота 24 

мјесеца;

Од 7 до 18 године живота 48 

мјесеци;

●За дјецу коју због посљедица болести и/или 

повреде није могуће оспособити за ход ни за 

самостално руковање другим медицинским 

средствима, укључујући инвалидска колица;

● За дјецу која су потпуно овисна о туђој помоћи

●Уз приложени клинички и функционални статус и 

медицинско-технички мјерни лист.

Готов производ Оквир од 

алуминијума, наслоњач и 

сједиште пресвучени 

техничком тканином, 

папучице подесиве по 

висини са чичак траком.

9 6020230 Инвалидска колица

за дјецу за самосталну 

употребу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА ДА ДА Од 7 до 14 година живота

24  мјесеца;

Од 14 до 18 година живота 48 

мјесеци;

● За дјецу коју због посљедица болести

и/или повреде није могуће оспособити за ход ни за 

самостално руковање другим медицинским 

средствима, а која су способна за самостално и 

сигурно управљање инвалидским колицима на 

механички погон;

● Уз приложени клинички и функционални статус и 

медицинско-технички мјерни лист.

Готов производ Оквир од 

алуминијума или лаке 

легуре.

Наслоњач и сједиште 

пресвучени техничком 

тканином, папучице 

подесиве по висини са 

чичак траком.

10 6020229 Инвалидска колица

за дјецу - прилагођена

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог, 

дјечији неуролог

ДА ДА ДА ДА ДА Од 2 до 7 године живота 24 

мјесеца;

Од 7 до 18 година живота 48 

мјесеци;

● За дјецу која не могу самостално задржати сједећи 

положај, не могу

управљати колицима;

● За дјецу која су потпуно овисна о туђој помоћи;

Уз приложени клинички и функционални статус и 

медицинско-технички мјерни лист.

Готов производ Оквир од 

алуминијума или челика, 

наслоњач и сједиште 

пресвучени техничком 

тканином, ослонац за 

главу, могућност нагиба 

наслона до 30 степ., 

папучице подесиве по 

висини.

Саставни дијелови 

помагала: абдукцијски 

клин, сигурносни појас, 

наслон за главу, ослонац за 

руке.

1.6.1. Додаци уз инвалидска колица и резервни дијелови

1 6020231 Наслон за главу Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица. ● Одобрена инвалидска колица за дјецу и одрасле. Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил и спужва.

Осигурано лице добија на употребу само једна инвалидска колица, у правилу након проведене стационарне медицинске рехабилатиције, и то за собну или вањску употребу или електромоторна колица под условом да, према мишљењу овлашћеног 

доктора одговарајуће гране медицине, односно одлуци комисије за одобравање медицинских средстава има потребну физичку кондицију руку, те интелектуалну и психичку способност за управљање истим по прописаним условима.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Изузетно, по процјени комисије осигурано лице до навршене 26. године живота, а које је на редовном школовању има право на још једна инвалидска колица стандардне израде на ручни погон или тоалетна колица, чији се рок трајања утврђује у 

двоструком трајању. 
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6020232 Пелоте за главу Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица ● Одобрена инвалидска колица за дјецу и одрасле. Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил и спужва.

3 6020233 Сигурносни појас/прслук 

за грудни кош

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица. ● Одобрена инвалидска колица за дјецу и одрасле. Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил и спужва.

4 6020240 Пелоте за труп Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица. ● Одобрена инвалидска колица за дјецу и одрасле. Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил и спужва.

5 6020234 Абдукциони клин Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица. ●Одобрена инвалидска колица за дјецу и одрасле. Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил и спужва.

6 6020235 Пелоте за кољено Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица. ● Одобрена инвалидска колица за дјецу и одрасле. Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил и спужва.

7 6020236 Каишеви за позицио- 

нирање стопала

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица. ● Одобрена инвалидска колица за дјецу

и одрасле.

Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил или кожа.

8 6020277 Каишеви за 

стабилизацију трупа и 

карлице

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА НЕ ДА Према року трајања колица. ● Одобрена инвалидска колица за дјецу

и одрасле.

Готов производ или израда 

по мјери.

Текстил или кожа.

2. ОФТАЛМОЛОШКА И ОПТИЧКА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

2.1. Наочале

1 6030100 Стакла за корекцију од +- 

0.5 D до +- 2 D

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и од 18 до навршене 26 

године живота које је на 

редовном школовању на период 

од 12 мјесеци, осим у случају 

промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока.

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Стакло.
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

2 6030118 Стакла за корекцију 

преко +- 2 D до +- 4D

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и 

од 18 до

навршене 26 године живота које 

је на редовном школовању на 

период од 12 мјесеци, осим у 

случају промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Стакло

3 6030119 Стакла за корекцију од

+-4D до +- 6D

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и

од 18 до навршене 26 године 

живота које је на редовном 

школовању на период од 12 

мјесеци, осим у случају 

промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Стакло

4 6030120 Стакла за корекцију до

+-2D/2

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и

од 18 до

навршене 26 године живота које 

је на редовном школовању на 

период од 12 мјесеци, осим у 

случају промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Пластика.
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

5 6030121 Стакла за корекцију од

+-2D/2 до +-4D/2

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и

од 18 до

навршене 26 године живота које 

је на редовном школовању на 

период од 12 мјесеци, осим у 

случају промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Пластика.

6 6030122 Стакла за корекцију од

+-4D/2 до +-6D/2

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и

од 18 до навршене 26 године 

живота које је на редовном 

школовању на период од 12 

мјесеци, осим у случају 

промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Пластика.

7 6030123 Стакла за корекцију од

+- 2D/4

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и

од 18 до

навршене 26 године живота које 

је на редовном школовању на 

период од 12 мјесеци, осим у 

случају промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Пластика.
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

8 6030124 Стакла за корекцију од

+- 2D/4 до +-4D/4

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и

од 18 до

навршене 26 године живота које 

је на редовном школовању на 

период од 12 мјесеци, осим у 

случају промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52,H53, H54).

Готов производ,. Пластика

9 6030125 Стакла за корекцију од

+-4D/4 до +-6D/4

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу до навршене 

18 и

од 18 до

навршене 26 године живота које 

је на редовном школовању на 

период од 12 мјесеци, осим у 

случају промјене диоптрије од

0.5 код осигураног лица до 

навршене 18 године живота и 

1.0 код осигураног лица од 18 

до навршене 26 године живота 

које је на редовном школовању 

и прије истека рока

● Поремећаји вида

(H52, H53, H54).

Готов производ. Пластика.

10 6030024 Лентикуларна стакла ЦР 

39 сфера 6-8

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигурана лица до навршених 

18 година живота на период од 

12

мјесеци, свака промјена 

диоптрије од

0.5 и прије истека рока трајања

Осигурана лица од 18 до 

навршених 26 година живота 

који су на редовном школовању 

на период од 12 мјесеци, свака 

промјена диоптрије од

1.0 и више, и прије истека рока 

трајања

● Аметропија већа од 6.0D

(H52.3).

Готов производ. Пластика
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Р.

бр.
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средства
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ко 
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Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

11 6030025 Лентикуларна стакла ЦР 

39 сфера 8-10

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигурана лица до навршених 

18 година живота на период од 

12

мјесеци, свака промјена 

диоптрије од

0.5 и прије истека рока трајања

Осигурана лица од 18 до 

навршених 26 година живота 

који су на редовном школовању 

на период од 12 мјесеци, свака 

промјена диоптрије од

1.0 и више, и прије истека рока 

трајања

● Аметропија већа од 8.0D

(H52.3).

Готов производ. Пластика.

12 6030026 Лентикуларна стакла ЦР 

39 сфера 10-13

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигурана лица до навршених 

18 година живота на период од 

12

мјесеци, свака промјена 

диоптрије од

0.5 и прије истека рока трајања

Осигурана лица од 18 до 

навршених 26 година живота 

који су на редовном школовању 

на период од 12 мјесеци, свака 

промјена диоптрије од

1.0 и више, и прије истека рока 

трајања

Аметропија већа од 10.0D

(H52.3).

Готов производ. Пластика.

13 6030027 Лентикуларна стакла ЦР 

39 сфера 8/2

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигурана лица до навршених 

18 година живота на период од 

12

мјесеци, свака промјена 

диоптрије од

0.5 и прије истека рока трајања

Осигурана лица од 18 до 

навршених 26 година живота 

који су на редовном школовању 

на период од 12 мјесеци, свака 

промјена диоптрије од

1.0 и више, и прије истека рока 

трајања

Сфера од 8-10 /цилиндра 2-4. Готов производ. Пластика.
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

14 6030028 Лентикуларна стакла ЦР 

39 сфера 10/2 и више

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигурана лица до навршених 

18 година живота на период од 

12

мјесеци, свака промјена 

диоптрије од

0.5 и прије истека рока трајања

Осигурана лица од 18 до 

навршених 26 година живота 

који су на редовном школовању 

на период од 12 мјесеци, свака 

промјена диоптрије од

1.0 и више, и прије истека рока 

трајања

● Сфера од 10-12 /2-4

цилиндра.

Готов производ. Пластика.

15 6030029 Лентикуларна стакла ЦР 

39 сфера 6/4 и више

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигурана лица до навршених 

18 година живота на период од 

12

мјесеци, свака промјена 

диоптрије од

0.5 и прије истека рока трајања

Осигурана лица од 18 до 

навршених 26 година живота 

који су на редовном школовању 

на период од 12 мјесеци, свака 

промјена диоптрије од

1.0 и више, и прије истека рока 

трајања

● Сфера од 6-8/4-6 цилндра. Готов производ. Пластика.

16 6030126 Систем сочива - 

телескопске наочале 

монокуларне

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ ДА НЕ Свака промјена диоптрије по 

мишљењу доктора специјалисте 

офталмолога.

● Слабовидост мања од 0,4

уз школовање

или за потребе занимања.

Готов производ.

17 6030127 Систем сочива- 

телескопске наочале 

бинокуларне

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ ДА НЕ Свака промјена диоптрије по 

мишљењу доктора специјалисте 

офталмолога.

● Слабовидост мања од 0,4

уз школовање

или за потребе занимања.

Готов производ.

18 6030128 Призма стакла за наочале Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ До навршених 7 година живота

12 мјесеци;

Од 7 до

навршених 18 година живота 24 

мјесеца;

● Хетерофорија (H50.5);

● Страбизам (H50);

Готов производ.
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

19 6030021 Наочале са тамним 

стаклима за слијепа лица

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 60 мјесеци. ● Слијепоћа (H54 );

● Трајна унакаженост;

Готов производ.

20 6030031 Дјечији оквир за наочале - 

пластични

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ До навршених 18 година

живота 24

мјесеца.

● Одобрена стакла за корекцију. Готов производ.

21 6030109 Оквир за наочале -

пластични за одрасле

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ Осигураном лицу од 18 до 

навршених 26 година живота 

које је на редовном школовању 

на период

60 мјесеци.

● Одобрена стакла за корекцију. Пластика, метал.

22 6030111 Тамне наочале са бочним 

штитницима

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ ДА НЕ До навршених 18 година 

живота

12 мјесеци;

Преко 18 година живота 60 

мјесеци;

● Одстрањивање мрежњаче

(H35);

● Обољења мрежњаче, аблација (H33), тумори, 

повреде које доводе до слабовидости;

Готов производ.

2.2. Контактна сочива

1 6030103 Контактна сочива -

полутврда

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ До навршених 18 година 

живота

12 мјесеци;

Oд 18 до

навршених 26 година живота,

лицима која су на редовном 

школовању

24 мјесеца;

● Кератоконус (H18.6);

● Анизометропија (H52.3);

● Myopia (H52.1);

● Hypermetropia (H52.0);

● Astigmtismus већи од 2.0; (H52.2),

Само у случају када са наочарима није постигнута 

задовољавајућа оштрина вида;

Готов производ.

2 6030133 Полутврда торична 

контактна сочива

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ До навршених 18 година 

живота

12 мјесеци;

Од 18 до

навршених 26 година живота,

лицима која су на редовном 

школовању

24 мјесеца;

● Астигматизам већи од 2,5 (H52.2) и Кератоконус 

(H 18.6).

Готов производ.

3 6030106 Контактна сочива -

мека

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ До навршених 18 година 

живота

12 мјесеци;

Од 18 до

навршених 26 година живота,

лицима која су на редовном 

школовању

24 мјесеца;

● Кератоконус (H18.6);

● Анизометропија (H52.3);

● Myopia (H52.1);

● Hypermetropia (H52.0);

● Astigmtismus, већи од 1.0; (H52.2);

● Само у случају када наочалама није постигнута 

одговарајућа оштрина вида;

Готов производ.
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породичне 
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педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

4 6030134 Мека торична контактна 

сочива

Специјалиста офталмолог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ До навршених 18 година 

живота

12 мјесеци;

Од 18 до

навршених 26 година живота,

лицима која су на редовном 

школовању

24 мјесеца;

● Астигматизам већи од 2/1 (H52.2). Готов производ.

3. СЛУШНА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

1 6030035 Слушни апарат за 

дјецу

Специјалиста оторино- 

ларинголог

ДА ДА НЕ ДА ДА До навршених 7 година живота

24 мјесеца;

Од 7 до

навршених 18 година живота 36 

мјесеци;

● Обострани трајни  губитак слуха код дјеце до 18 

година живота за оштећења преко 40 dB у говорном 

подручују до 2000 Hz.

Готов производ.

2 6030036 Слушни апарат за одрасле Специјалиста оторино- 

ларинголог

ДА ДА НЕ ДА ДА Од 18 до

навршених 26 година живота 60 

мјесеци;

Од 26 до

навршених 65 година живота 84 

мјесеца;

● Код лица од 18 до 26 година живота који су на 

редовном школовању; Код лица од 18 до 65 година 

живота са трајним обостраним оштећењем преко 60 

dB у говорном подручју до 2000Hz  (H90).

Готов производ.

3 6030131 Олива за слушни апарат Специјалиста 

оториноларинголог

ДА ДА НЕ ДА НЕ До навршених 18 година 

живота 24 мјесеца;

 Од 18 година живота 60 

мјесеци

Уз слушни апарат Индивидуално прилагођен

4. МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ГЛАСА И ГОВОРА

1 6030108 Апарат за омогућавање 

гласа и говора 

(електроларингс)

Специјалиста оторино- 

ларинголог

ДА ДА НЕ ДА ДА 120 мјесеци ● Тотална ларингектомија - трајни губитак говора 

без обзира на етиологију.

Готов производ.

5. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

5.1. Покретне зубне протезе

1 6050001 Покретне протезе -

тоталне од акрилата

Доктор стоматологије, 

Специјалиста протетике

ДА
(Доктор 

стоматологије)

ДА НЕ НЕ ДА ДА Трајно ● За лица преко 65 година живота са тоталном 

безубости.

По мјери од акрилата.

5.2. Ортодонски апарат

1 6050003 Активни покретни 

ортодонски апарати без 

завртња

Специјалиста ортодонт ДА НЕ НЕ ДА ДА Према мишљењу доктора 

специјалисте ортодонта.

● За исправљање аномалија вилица за дјецу до 18 

година (K07).

Индивидуално по мјери.

Акрилат/метал.

2 6050004 Функционални 

ортодонтски апарат - 

моноблок

Специјалиста ортодонт ДА НЕ НЕ ДА ДА Према мишљењу доктора 

специјалисте ортодонта.

● За исправљање аномалија вилица за дјецу до 18 

година (K07).

Индивидуално по мјери.

Акрилат/метал

Осигураном лицу може се одобрити само једно медицинско средство и то наочале или контактна сочива по процјени доктора специјалисте офталмолога.

Код обостраног губитка слуха за дјецу до 18 године живота, као и за вријеме редовног школовања до навршених 26 година живота одобравају се два слушна апарата.

Код обостраног губитка слуха за лица од 18 до 65 година живота одобрава се један слушни апарат.
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породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања
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медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство
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средства

Оцјена 

функциона

лности

3 6050005 Подвез браде Специјалиста ортодонт ДА НЕ НЕ ДА ДА Према мишљењу доктора 

специјалисте ортодонта.

● За исправљање аномалија вилица за дјецу до 18 

година (K07).

Индивидуално по мјери.

4 6050013 Покретни чувар простора Специјалиста ортодонт ДА ДА НЕ ДА ДА Према мишљењу доктора  

специјалисте ортодонта.

● Пријевремени губитак млијечних зуба Индивидуално по  мјери. 

Акрилат, ретенциони 

елементи, зуби

5 6050014 Функционални апарат 

скелетирани (типа груде, 

Karwetzky, Simon, 

еластични и остали из 

исте групе).

Специјалиста ортодонт ДА ДА НЕ ДА ДА Према мишљењу доктора  

специјалисте ортодонта.

● Отворени загрижај ортодонске неправилности 

(K07).

Индивидуално по  мјери. 

Акрилат, ретенциони 

елементи, зуби

6 6050015

Стимулатор Специјалиста ортодонт ДА ДА НЕ

ДА

ДА
Према мишљењу доктора  

специјалисте ортодонта.
● Ортодонске неправилности (K07).

Индивидуално по  мјери. 

Акрилат, ретенциони и 

активни елементи

7 6050017 Маска по Делеру Специјалиста ортодонт ДА ДА ДА ДА НЕ Према мишљењу доктора  

специјалисте ортодонта.

● Максиларни ретрогнатизам, III скелетна класа 

(K07, Q35, Q37).

Готов производ

5.3. Денталне надокнаде код урођених или стечених аномалија

1 6050007 Денталне надокнаде код 

урођених и стечених 

аномалија орофацијалног 

система

Специјалиста оралне 

хирургије, специјалиста 

ортодонт, специјалиста 

максило- фацијалне 

хирургије,

ДА НЕ НЕ ДА ДА Према мишљењу доктора 

специјалисте ортодонта, 

максилофаци- јалног и оралног 

хирурга.

● Урођене или стечене аномалије орофацијалног 

система.

По мјери. Аакрилат.

2 6050009 Фиксни ортодонски 

апарат

Конзилијум специјалиста 

пластичне и 

реконструктивне 

хирургије, педијатарије, 

оториноларингологије, 

максилофацијалне 

хирургије и ортодонције.

ДА ДА НЕ ДА ДА Према процјени конзилијума ● Прописује се особама са урођеним или стеченим 

аномалијама (Q35, Q37) - прије или постоперативно.

Индивидуално по мјери.

Метални/са прстеновима и 

бравицама.

5.4. Сплинтови и оптуратори

1 6050012 Сплинтови за безубе 

вилице

Специјалиста максило- 

фацијалне хирургије

ДА НЕ ДА НЕ Једнократно ● Имобилизација безубих вилица код повреда (S02). Акрилат.

2 6050008 Оптуратор плоча без зуба Специјалиста максило- 

фацијалне хирургије

ДА НЕ ДА НЕ Једнократно ● Код ресекција ткива орофацијалног система као 

посљедица трауме или операције малигних 

неоплазми (D10, C10, K0).

Акрилат.

3 6050016 Протеза са оптуратором Специјалиста протетике ДА ДА НЕ ДА ДА 1 година ● Ресекција виличних костију у терапији карцинома Индивидуално по  мјери. 

Топлополимеризујући 

акрилат, акрилатни зуби

32



ЛИСТА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА                      ПРИЛОГ 2.

Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

6. ТИФЛОТЕХНИЧКА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

6.1. Брајева писаћа машина

1 6030112 Брајева писаћа машина Специјалиста офталмолог ДА ДА ДА ДА ДА 180 мјесеци ● Слијепо лице које је савладало Брајеву азбуку што 

се доказује потврдом Савеза слијепих Републике

Српске  (H54).

Готов производ.

6.2. Рачунар са говорним софтвером

1 6030129 Рачунар опремљен 

говорним софтвером

Специјалиста офталмолог ДА ДА ДА ДА ДА 84 мјесеца ● Слијепо лице од 10 - 35 година живота или преко 

35 година живота уколико коришћењем наведеног 

медицинског средства обезбјеђује егзистенцију, а 

које је савладало информатичку обуку, уз потврду 

Савеза слијепих Републике Српске (H54).

Готов производ.

6.3. Репродуктор

1 6030130 Репродуктор Специјалиста офталмолог ДА ДА ДА ДА ДА 84 мјесеца ● Слијепо лице члан Специјалне библиотеке за 

слијепа и слабовида лица Републике Српске

● Потврда Савеза слијепих Републике Српске  (H54).

Готов производ.

6.4. Бијели штап за слијепа лица

1 6020200 Бијели штап за слијепа 

лица

Специјалиста офталмолог ДА НЕ ДА ДА ДА 12 мјесеци ● Слијепа лица (H54). Готов производ.

 Осигурано лице има право на једно од медицинских средстава: Брајеву писаћу машину, рачунар опремљен говорним софтвером или на репродуктор говора, по властитом избору.

7. ДРУГА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

7.1. Медицинска средства за гастроинтестинални систем

1 6020104 Врећица за стому- 

колостома кеса

-Дводијелни систем

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад дневно (налог се издаје 

за мјесечне потребе)

● Код привремене и трајне стоме Y83.3, C 18, C 19, 

C 20, K50, K51, Q43, C67.

Готов производ

2 6020135 Самољепљива илеостома 

кеса са уграђеном диск 

подлогом

-Једнодијелни систем

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 20 комада мјесечно (налог се 

издаје за мјесечне потребе

● Код привремене и трајне стоме Y83.3, C 18, C 19, 

C 20, K50, K51, Q43,C67 и C17

Готов производ.

3 6020019 Врећица за стому-

илеостома кеса

-Дводијелни систем

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 20 комада мјесечно (налог се 

издаје за мјесечне потребе).

● Код привремене и трајне стоме Y83.3, C 18, C 19, 

C 20, K50, K51, Q43,C67.

Готов производ.

4 6020026 Самољепљива колостома 

кеса са уграђеном диск 

подлогом

-Једнодијелни систем

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад дневно (налог се издаје 

за мјесечне потребе).

● Код привремене и трајне стоме Y83.3, C 18, C 19, 

C 20, K50,K51, Q43,C67.

Готов производ.

5 6020211 Каиш за стому Специјалиста хирург, 

специјалиста уролог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад годишње Код привремене и трајне стоме Y83.3, C18, C19, 

C20, K50, K51, Q43, C67 

Готов производ

6 6020273 Појас за стому Специјалиста хирург, 

специјалиста уролог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад годишње ● Код корисника стоме који имају појаву киле око 

стома отвора и проблема ретенције

Готов производ
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7 6020014 Диск подлога Специјалиста хирург, 

специјалиста уролог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 10 комада мјесечно (налог се 

издаје за мјесечне потребе)

Код привремене и трајне стоме Y83.3, C18, C19, 

C20, K50, K51, Q43, C67 

Готов производ

8 6020140 Конвексна диск подлога Специјалиста хирург, 

специјалиста уролог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 10 комада мјесечно (налог се 

издаје за мјесечне потребе)

Код привремене и трајне стоме Y83.3, C18, C19, 

C20, K50, K51, Q43, C67 

Готов производ

9 6020216 Паста за његу стоме и 

попуњавање неравнина у 

подручју стоме

Специјалиста хирург, 

специјалиста уролог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 кутија 6 мјесеци Код привремене и трајне стоме Y83.3, C18, C19, 

C20, K50, K51, Q43, C67 

Готов производ

7.2. Медицинска средства за урогенитални систем и инконтиненцију

1 6020055 Врећа за мокраћу

- урин кеса

Специјалиста уролог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад дневно (налог се издаје 

за мјесечне потребе)

● Инконтиненција урина потврђена налазом и 

мишљењем доктора специјалисте уролога;  

Код уростоме, мишљење доктора специјалисте 

уролога

Готов производ.

2 6020069 Врећица за стому

(уростома кеса)

-Дводјелни систем

Специјалиста уролог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад дневно (налог се издаје 

за мјесечне потребе)

● Код уростоме, мишљење доктора

специјалисте уролога.

Готов производ.

3 6020136 Самољепљива уростома 

кеса са уграђеном диск 

подлогом                          -

Jеднодјелни систем)

Специјалиста уролог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад дневно (налог се издаје 

за мјесечне потребе)

● Код уростоме, мишљење доктора

специјалисте уролога.

Готов производ.

4 6020056 Уринарни кондом Специјалиста уролог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад дневно (налог се издаје 

за мјесечне потребе)

● Инконтиненција урина потврђена налазом и 

мишљењем доктора специјалисте уролога.

Готов производ.

5 6020128 Уринарни катетер -

стални

Специјалиста уролог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 2 комада мјесечно (налог се 

издаје за мјесечне потребе)

● Инконтиненција урина код неурогене ретенције, 

због повреде кичмене мождине, ортотопичке бешике 

(лице обучено да само себи апликује катетер) за 

мушкарце, жене и дјецу (S37.2).

Готов производ.

6 6020247 Уринарни катетер за 

једнократну употребу

Специјалиста уролог ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1 комад дневно (налог се издаје

за мјесечне потребе)

● Инконтиненција урина код неурогене ретенције, 

због повреде кичмене мождине, ортотопичке бешике 

(лице обучено да само себи апликује катетер) за 

мушкарце, жене и дјецу (S37.2).

Готов производ.

7 6020213 Пелене за одрасле Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста уролог, 

специјалиста неуролог

ДА ДА НЕ НЕ НЕ 80 комада мјесечно (налог се 

издаје за тромјесечне потребе)

● Трајна инконтиненција урина и/или столице 

потврђена налаз и мишљењем доктора специјалисте 

уролога уз отпусну листу односно комплетну 

медицинску документацијом  која потврђује 

инконтиненцију као посљедицу основног обољења-

стања (F73, G80.0, G 80.1, G82, G20, G30.1).

Готов производ.
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8 6020272 Пелене за дјецу Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста уролог, 

специјалиста

неуролог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 80 комада мјесечно (налог се 

издаје за тромјесечне

потребе)

● Трајна инконтиненција урина  и/или столице 

потврђена налазом и мишљењем доктора 

специјалисте који потврђује инконтиненцију као 

посљедицу основног обољења-стања (F72, F73, 

G80.0, G82.1) код дјеце од навршене 3 године 

живота

Готов производ.

7.3. Медицинска средства за респираторни систем

1 6020020 Инхалатор Специјалиста пулмолог, 

специјалиста педијатар

ДА ДА ДА ДА ДА Дјеца до 18 година живота - 60 

мјесеци.

● Респираторна инсуфицијенција, клинички доказан 

тешки облик астме

(муковисцидоза, ХОБП) (Ј46, Ј47).

Готов производ.

2 6020138 Инхалатор за обољеле од 

цистичне фиброзе

Специјалиста пулмолог, 

специјалиста пнеумофтизи-

олог, специјалиста 

педијатар пулмолог

ДА ДА ДА ДА ДА 60 мјесеци Цистична фиброза Е 84 Готов производ

3 6020214 Ендотрахеална канила 

метална или пластична за 

једнократну или 

вишекратну употребу

Специјалиста оторино- 

ларинголог

ДА ДА НЕ НЕ НЕ По процјени доктора 

специјалисте оторино- 

ларингологије

● Код трајне трахеостоме без обзира на етиологију. Готов производ. 

Метал/пластика.

4 6020215 Транстрахеални катетер 

назални или биназални за 

једнократну или 

вишекратну употребу

Специјалиста оторино- 

ларинголог, специјалиста 

максило- фацијалне 

хирургије

ДА ДА НЕ НЕ НЕ 1 комад

6 мјесеци

● Стенозе трахеалне етиологије (трајна трахеостома) 

(C33).

Готов производ.

* У одређеним медицински индикованим случајевима који су потврђени налазом и мишљењем најмање два доктора специјалиста одређених грана специјалности (уролога, неуролога или специјалисте физикалне медицине и 

рехабилитације), код медицинских средстава под редним бројем 1 – 4, може се одобрити сет медицинских средстава за инконтиненцију у комбинацијама које су прилагођене индивидуалним потребама осигураног лица, а у 

оквиру укупне количине од 90 комада (укупно 90 комада медицинских средстава из сета, у комбинацијама по индивидуалној потреби). Налог се издаје за тромјесечне потребе.

Број и назив ____________________Шифра ____________ Количина и рок трајања

1. врећа за мокраћу                             6020055                              1 комад дневно

           (урин кеса)

2. уринарни кондом                            6020056                              1 комад дневно

3. уринарни катетер за                       6020247                              1 комад дневно

   једнократну употребу   

4. пелене                                               6020213                              1 комад дневно

* Прво одобравање пелена за одрасле врши се овјером налога уз претходно доношење рјешење Фонда, а свако наредно само овјером налога.
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5 6020238 Концетратор кисеоника Конзилијум пулмолога 

здравствене установе 

терцијарног нивоа 

здравствене заштите или 

три љекара специјалиста из 

референтних здравствених 

установа секундарног 

нивоа здравствене заштите

ДА ДА ДА ДА ДА 10 година Постојање респираторне инсуфицијенције, ако је 

болест стабилна најмање три седмице са 

парцијалним притиском кисеоника < 7.3 kPa (<55 

mmHg) и сатурацијом  кисеоника <88%

Три хоспитализације на клиници или одјељењу за 

плућне болести, потврђене отпусним писмом

● Ниво буке мањи од 55 

dB (A)

● Проток кисеоника: до 5 

L/min

● Концентрација 

кисеоника  95,5%  - 87%

● Електрично напајање: 

AC 220V±10% или AC 230 

V ±10% 50Hz; 60Hz

● Потрошња до 400 W

● Тежина до  24  кг

7.4. Антидекубитална медицинска средства

1 6020207 Болеснички кревет по 

потреби са трапезом

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА ДА ДА ДА Од 15 година живота

120 мјесеци

● Трајна непокретност - квадриплегија, (G82.3, 

G82.4, G82.5) верификована отпусном листом уз 

потврду о потреби његе и помоћи другог лица.

Готов производ/метал

2 6020226 Антидекубитални душек 

за привремену употребу

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста ортопед, 

специјалиста неуролог, 

специјалиста неурохирург

ДА ДА НЕ ДА ДА 24 мјесеца ● Коматозна стања;

● Тешке повреде екстремитета

и карлице који захтјевају дуготрајно лежање;

●Трајна непокретност са одузетошћу сва четири 

екстремитета код пацијената за чију је његу и 

активност свакодневног живота потребна стална 

помоћ другог лица;

● Декубитус трећег и четвртог степена потврђен 

отпусном листом (L89);

Готов производ. Горњи 

дио полимерски гел, доњи 

дио спужва или 

високоеластична-

термоактивна пјена или 

преграде пуњене ваздухом 

(гума, полиуретан, 

текстил). Висина до 10 cm, 

димензије мин. 180x80 cm. 

Пумпа.

3 6020227 Антидекубитални душек 

са компресором

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста пластичне 

хирургије

ДА ДА НЕ ДА ДА 96 мјесеци ●Декубитус трећег и четвртог степена на више 

мјеста, потврђен  отпусном листом уз трајну 

непокретност са одузетошћу сва четири 

екстремитета код пацијената за чију је његу и 

активности свакодневног живота потребна стална 

помоћ другог лица.

Готов производ. Преграде 

пуњене ваздухом по 

цијелој површини. Гума, 

полиуретан, текстил.

Висина изнад 10 cm, 

димензије мин.180х80cm. 

Пумпа.

Могућност измјене или 

поправке преграда.

4 6020237 Антидекубитални јастук 

пуњен ваздухом

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације, 

специјалиста неуролог

ДА ДА НЕ ДА ДА 36 мјесеци ● За лица која користе инвалидска колица и немају 

потпуни губитак сензибилитета.                             

(Одобравају се корисницима активних и 

електромотроних колица)

Готов производ. Преграде 

пуњене ваздухом по 

цијелој површини. Гума, 

полиуретан, текстил, 

пресвлака с доњим 

противклизним дијелом. 

Пумпа.
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средства

Назив медицинског 
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Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 
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Могућа 

поправка 
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7.5. Медицинска средства код дијабетеса

1 6020221 Апарат за одређивање 

глукозе у крви по електро-

хемијској методи

Специјалиста интерне 

медицине – ендокринолог,

специјалиста педијатар

ДА НЕ НЕ НЕ ДА 120 мјесеци ● Дијабетес лијечен инсулином (Е10). Готов производ.

2 6020260 Катетер за инсулинску 

пумпу

Специјалиста интерниста 

ендокринолог/ педијатар - 

ендокринолог

ДА ДА НЕ НЕ НЕ 10 катетера мјесечно  

налог се издаје за 

шестомјесечне потребе

● Обољели од дијабетеса типа I на терапији 

инсулинском пумпом

Готов производ.

3 6020261 Резервоар за инсулин Специјалиста интерниста 

ендокринолог/ педијатар - 

ендокринолог

ДА ДА НЕ НЕ НЕ 10 резервоара мјесечно

налог се издаје за 

шестомјесечне потребе 

● Обољели од дијабетеса типа I на терапији 

инсулинском пумпом

Готов производ.

4 6020262 Батерија Специјалиста интерниста 

ендокринолог/ педијатар - 

ендокринолог

ДА ДА НЕ НЕ НЕ 8 батерија на годишњем нивоу ● Обољели од дијабетеса типа I на терапији 

инсулинском пумпом

Готов производ.

7 8018 Дијагностичке траке за 

мјерење шећера у крви  - 

ПЕРФОРМА

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 1200 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

2.) 600 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

3.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт) 

4.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији 

3.) Остали на  инсулинској терапији

4.) Дијабетес без инсулинске терапије

Готов производ

8 8019 Дијагностичке траке за 

мјерење шећера у крви  - 

АКТИВ

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 1200 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

2.) 600 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

3.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт) 

4.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији 

 

3.) Остали на  инсулинској терапији

4.) Дијабетес без инсулинске терапије

Готов производ
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Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања
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средства

Оцјена 

функциона

лности

9 8029 Дијагностичке траке за 

мјерење шећера у крви  

- Wellion Luna

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 1200 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

2.) 600 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

3.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт) 

4.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији 

3.) Остали на  инсулинској терапији

4.) Дијабетес без инсулинске терапије

Готов производ

10 9915 Дијагностичке траке за 

мјерење шећера у крви  

- „Contour“

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 1200 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

2.) 600 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

3.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт)

4.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији 

3.) Остали на  инсулинској терапији

4.) Дијабетес без инсулинске терапије

Готов производ

11 8028 Ланцета -   Softclix Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 1200 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

2.) 600 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

3.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт) 

4.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији 

3.) Остали на  инсулинској терапији

4.) Дијабетес без инсулинске терапије

Готов производ
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Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања
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12 8030 Ланцета -   Wellion Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 1200 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

2.) 600 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

3.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт) 

4.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији 

3.) Остали на  инсулинској терапији

4.) Дијабетес без инсулинске терапије

Готов производ

13 9916 Ланцета -   „Microlet“ Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 1200 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

2.) 600 трака годишње 

(прописује се на рецепт за 

период до 90 дана употребе)

3.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт)

4.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији 

3.) Остали на  инсулинској терапији

4.) Дијабетес без инсулинске терапије

Готов производ

14 8031 Траке за мјерење кетона и 

глукозе у урину

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 1.) 150 трака годишње 

(прописује се на рецепт)

2.) 100 трака годишње 

(прописује се на рецепт)

3.) 50 трака годишње (прописује 

се на рецепт)

1.) Интензивирана инсулинска терапија код дјеце до 

18 година, трудница и обољелих од дијабетеса тип I 

на терапији инсулинском пумпом.

2.) Остали на интензивираној инсулинској терапији

3.) Остали на  инсулинској терапији

Готов производ

15 9900 Апликатор за ињицирање 

инсулина (Humapen 

ErgoII)

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ три године Дијабетес лијечен инсулином Готов производ
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16 9901 Апликатор за ињицирање 

инсулина  (Clik-Star)

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ три године Дијабетес лијечен инсулином Готов производ

17 9909 Инсулинске игле за 

једнократну употребу уз 

пен бризгалицу (Unifine 

igle)

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ По процјени овлашћеног 

доктора прописује се на рецепт 

за период до 90 дана употребе

Дијабетес Готов производ

18 9912 Инсулинске игле за 

једнократну употребу уз 

пен бризгалицу (Z.Kindly)

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ По процјени овлашћеног 

доктора прописује се на рецепт 

за период до 90 дана употребе

Дијабетес Готов производ

19 9913 Инсулинске игле за 

једнократну употребу уз 

пен бризгалицу (Clikfine 

igle)

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ По процјени овлашћеног 

доктора прописује се на рецепт 

за период до 90 дана употребе

Дијабетес Готов производ

20 9949 Инсулинске игле за 

једнократну употребу уз 

пен бризгалицу (Novofine 

igle)

1.) Интерниста 

ендокринолог, педијатар 

ендокринолог или 

ендокринолог

 

2.) Интерниста 

ендокринолог, педијатар 

ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ По процјени овлашћеног 

доктора прописује се на рецепт 

за период до 90 дана употребе

1.) Хипопитуитаризам (E23.0), Турнеров синдром 

(Q96), као супституциона терапија код младих особа 

са урођеним или стеченим дефицитом хормона раста

2.) Дијабетес

Готов производ

21 9948 Инсулинске игле за 

једнократну употребу уз 

пен бризгалицу (Insupen 

igle)

Интерниста ендокринолог, 

педијатар ендокринолог, 

ендокринолог или 

интерниста дијабетолог

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ По процјени овлашћеног 

доктора прописује се на рецепт 

за период до 90 дана употребе

Дијабетес Готов производ

7.6. Естетска медицинска средства

1 6020111 Протеза за груди (дојку) Специјалиста интерне 

медицине - онколог, 

специјалиста хирург

ДА НЕ НЕ НЕ ДА 24 мјесеца ● Потпуна ампутација дојке

(Z90, Y83.6).

Готов производ. Силикон.

2 6020219 Специјални грудњак за 

протезу, једнодјелни или 

дводјелни

Специјалиста интерне 

медицине-онколог, 

специјалиста хирург

ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 2 комада годишње Ампутација једне или обје дојке (Z90, Y83.6) Готов производ
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

3 6020220 Естетска корекција 

губитка косе (власуља)

Специјалиста интерне 

медицине-

онколог, специјалиста 

дерматовенеролог, 

специјалиста хематолог

ДА НЕ НЕ НЕ ДА 60 мјесеци ● Губитак косе као посљедица радио и 

хемиотерапије (Z51.0, Z51.1, Z51.2)

● Тотална алопеција (L63)

Готов производ

7.7. Остала медицинска средства

1 6010318 Појас за килу ингвинални-

једнострани

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

8 мјесеци

Преко 18 година живота 60 

мјесеци

● Иноперабилна једнострана ингвинална кила

(K40.9)

Готов производ или по 

мјери, Материјал: кожа, 

текстил, метал, ластика

2 6010320 Појас за килу  

ингвинални-

обострани

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

8 мјесеци

Преко 18 година живота 60 

мјесеци

● Иноперабилна обострана ингвинална кила (K40.0) Готов производ или по 

мјери, Материјал: кожа, 

текстил, метал, ластика

3 6010319 Појас за килу једнострани 

феморални са 

суспензоријумом

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

8 мјесеци

Преко 18 година

12 мјесеци

● Иноперабилна једнострана феморална кила 

(K41.9)

Готов производ или по 

мјери, Материјал: кожа, 

текстил, метал, ластика

4 6010321 Појас за килу обострани 

феморални са 

суспензоријумом

Специјалиста хирург ДА НЕ НЕ НЕ ДА До 18 година живота

8 мјесеци

Преко 18 година живота 12 

месеци

● Иноперабилна обострана феморална кила (K41.2) Готов производ или по 

мјери, Материјал: кожа, 

текстил, метал, ластика

5 6020255 Еластични компресивни 

терапијски рукав са 

рукавицом

Специјалиста физикалне 

медицине 

и рехабилитације - 

ангиолог или специјалиста 

физикалне медицине и 

рехабилитације запослен 

на ангиолошком 

одјељењу/одсјеку или 

специјалиста васкуларне 

хирургије

ДА НЕ НЕ НЕ ДА Преко 18 година живота 12 

мјесеци

● Трајна дисфункција лимфног система (примарни и 

секундарни лимфедем), оток руке код ампутације 

дојке

(C50)

Готов производ Текстил

6 6020256 Еластичне компресивне- 

градуисане терапијске 

чарапе за постојећи ulcus 

cruris

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације - ангиолог 

или специјалиста 

физикалне медицине и 

рехабилитације запослен 

на ангиолошком 

одјељењу/одсјеку или 

специјалиста васкуларне 

хирургије

ДА НЕ НЕ НЕ ДА Преко 18 година живота 12 

мјесеци

1 комад за 1 екстремитет

● Kао компресивна терапија код ulcus cruris који је у 

третману (I83.0, I83.2).

Готов производ Текстил
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Изабр. др 

породичне 

мед./

педијатар

Доктор 

специја- 

листа

Рјешење 

Фонда

Р.

бр.

Шифра 

мед. 

средства

Назив медицинског 

средства

Медицинско средство 

предлаже

Надлежност за прописивање или 

одобравање мед. средства Медицинс

ко 

средство 

подлијеже 

враћању

Могућа 

поправка 

мед. 

средства у 

току рока 

трајања

Рок траjaња медицинског 

средства/ количина 

медицинског средства

Медицинске индикације и услови за остваривање 

права на медицинско средство

Израда – стандард 

материјала медицинског 

средства

Оцјена 

функциона

лности

7 6020271 Еластично -

компресивне чарапе

Специјалиста физикалне 

медицине и 

рехабилитације - ангиолог 

или специјалиста 

физикалне медицине и 

рехабилитације запослен 

на ангиолошком 

одјељењу/одсјеку или 

специјалиста васкуларне 

хирургије

ДА НЕ НЕ НЕ ДА Преко 18 година живота 12 

мјесеци

1 комад за 1 екстремитет

● За лијечење варикозних вена и смањење настанка 

едема и код флеботромбозе (I82)

Трајна дисфункција лимфног система (примарни и 

секундарни лимфедем), код флебитиса и 

тромбофлебитиса површинских крвних судова 

(Q82.0, I80.0, I82, I89.0, I97.8)

Готов производ Текстил
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