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ЦЈЕНОВНИК МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА 

 

   

Шифра 

медицинског 

средства Назив медицинског средства Цијена у КМ 

6010 ОРТОПЕДСКА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

  

6010001  Наткољена протеза - модулска са пластичним квадрилатералним 

лежиштем, Sach стопало, механичко једноосовинско кољено 

3.439,00 

6010002 Наткољена протеза - модулска са пластичним лежиштем, Dynamik 

стопало, механичко вишеосовинско кољено - челик 

3.439,00 

6010003 Наткољена протеза - модулска са пластичним лежиштем и силиконским 

улошком - Liner Dynamik стопало, механичко вишеосовинско кољено - 

титан 

5.051,60 

6010005 Поткољена протеза -  пластична са анатомско-контактним лежиштем, 

Sach стопало, са суспензијом 

2.169,90 

6010006 Поткољена протеза - пластична или модулска са силиконским улошком - 

Liner и Dynamik стопало 

3.419,90 

6010007 Поткољена протеза -  пластична са анатомско-контактним лежиштем и 

Дyнамик стопалом 

2.082,60 

6010008 Наткољена протеза - за високо активне, динамичко стопало, пнеуматско 

вишеосовинско кољено 

8.000,00 

6010009 Наткољена протеза - за високо активне, карбонско стопало, пнеуматско 

вишеосовинско кољено 

8.500,00 

6010010 Поткољена протеза скелетна - за високо активне, пластично лежиште, 

динамичко стопало 

3.500,00 

6010011 Поткољена протеза скелетна - за високо активне, пластично лежиште, 

карбонско стопало 

4.000,00 

6010028 Поткољена протеза - пластична са анатомско - контактним лежиштем и 

Dynamik стопалом 

2.082,60 

6010029 Подлакатна протеза - естетска (пасивна) 1.371,90 

6010030 Надлакатна протеза - скелетна 2.753,00 

6010031 Надлакатна протеза - функционална - механичка 4.723,20 

6010034 Надлакатна протеза -  естетска, пластична 4.198,40 

6010036 Подлакатна протеза функционална - механичка 1.889,90 

6010037 Наткољени апарат отвореног типа са пластичном бутном и поткољеном 

рајфном 

1.620,00 

6010044 Ортоза за наткољеницу - (Тродијелни Хесинг апарат) 2.194,90 

6010045 Ортоза за наткољеницу - (Четвородијени Хесинг апарат) 2.932,10 

6010074 Ортоза за стабилизацију кољена од пластичне масе са механичким 

зглобом,са кочницом или без кочнице 

1.077,90 

6010076 Ортоза за поткољеницу и стопало- (дводијелни Хесинг апарат) у споју са 

ципелама - Клензак апарат 

668,70 

6010079 Перонеална ортоза, пластична, по гипс моделу 234,00 

6010086 Ортоза за поткољеницу и стопало, пластична са зглобом 648,20 

6010095 Павликови ремени 40,00 

6010097 Апарат за корекцију стопала за дјецу по Денис Брауну (у споју са 
ципелама) 

279,00 

6010116 Ортоза за подлактицу и шаку, пластична 198,90 

6010117 Ортоза за лакат 526,50 



6010123 Поткољена  корективна шина - пластична за дјецу 234,00 

6010124 Наткољена корективна шина -  пластична за дјецу 280,80 

6010129 Ортоза за вратни дио кичме - мека (CO) - Шанц оковратник 17,00 

6010130 Ортоза за вратни дио кичме - тврда (CO) - Филаделфија 45,00 

6010131 Ортоза за вратни дио кичме са нараменицама (цервикоторакостернална 

ортоза -CTSO) - Минерва ортоза 

338,40 

6010134 Ортоза за кичму-високи растеретни мидер од пластичне масе 715,90 

6010140 Ортоза за кичму (TLSO мидер за сколиозу) корективна 1.071,00 

6010142 Ортоза за кичму (Милвоки мидер за сколиозу) корективна 1.070,00 

6010144 Ортоза за кичму (реклинациони мидер - мидер за хиперкифозу) 

корективна 

1.202,00 

6010150 Апарат за PECTUS CARINATUM, корективни 175,50 

6010151 Ортоза за кичму (CTM мидер за сколиозу-Шено мидер) корективна 1.235,00 

6010152 Siege мидер за стабилизацију главе и трупа 1.349,60 

6010155 Апарат за PECTUS CARINATUM у два нивоа, корективни 257,40 

6010259 Протеза за дезартикулацију кољена - модулска, са пластичним 

лежиштем, вишеосовинско кољено, Sach стопало 

4.264,70 

6010261 Наткољена протеза - модулска, дрвено или пластично лежиште, Sach или 

Педилан стопало, механичко кољено са кочницом 

2.550,60 

6010265 Протеза за дезартикулацију кука - модулска, са пластичним лежиштем, 

једноосовинско кољено са кочницом, Sach стопало 

4.417,90 

6010267 Наткољена протеза - модулска, са уздужно овалним (ISNY) лежиштем, 

Dynamik стопало, механичко вишеосовинско кољено - титан 

4.797,00 

6010271 Протеза за дезартикулацију кука - модулска, са пластичним лежиштем, 

вишеосовинско кољено, Dynamik стопало 

5.263,80 

6010272 Протеза за дезартикулацију кољена - модулска, са пластичним 

лежиштем, вишеосовинско кољено, Dynamik стопало 

4.667,10 

6010278 Поткољена протеза - пластична са анатомско - контактним лежиштем и 
Sach стопалом 

1.975,00 

6010281 Ортопедски улошци за дјецу израђени од пјенастог материјала или коже 29,30 

6010291 Ортопедске ципеле за одрасле 169,70 

6010300 Ортопедске ципеле за одрасле са повишењем од 2,5 до 6 цм 239,90 

6010301 Ортопедске ципеле за одрасле - са повишењем преко 6 цм 269,10 

6010303 Филтри (умеци) код парцијалне ампутације стопала 28,00 

6010305 Ортопедске ципеле за дјецу 128,70 

6010306 Ортопедске ципеле за - дјецу са повишењем од 1,5 цм до 3 цм 152,10 

6010307 Ортопедске ципеле за дјецу - са повишењем од 3 до 6 цм 190,00 

6010308 Ортопедске ципеле за дјецу - са повишењем од 6 цм до10 цм 223,00 

6010309 Ортопедске ципеле за дјецу са повишењем преко 10 цм 262,00 

6010318 Појас за килу -ингвинални, једнострани 34,20 

6010319 Појас за килу једнострани феморални са суспензоријумом 110,00 

6010320 Појас за килу - ингвинални, обострани 39,90 

6010321 Појас за килу обострани феморални са суспензоријумом 133,40 

6010394 Поткољена протеза - пластична са анатомско - контактним лежиштем и 

Sach стопалом 

1.975,00 

6010397 Поткољена протеза -  пластична за флексиону контрактуру 2.040,50 

6010399 Поткољена протеза кожна- суспензија са једноосовинским кољеним 

зглобом, Sach стопало 

1.291,00 

6010640 Протеза након дјелимичне ампутације прста 779,00 

6010641 Протеза за шаку 779,00 

6010642 Протеза за дезартикулацију лакта функционална - механичка 4.198,40 

6010643 Протеза за дезартикулацију рамена - пластична - естетска 3.472,90 

6010649 Ортоза за раме и лакат стабилизацијска 75,00 



6010650 Ортоза за кичму-високи платнени растеретни мидер са дорзалним 

ојачањем и крикнама 

277,30 

6010652 Ортопротеза за поткољеницу - пластична, Sach стопало 1.331,00 

6010653 Ортопротеза за наткољеницу, модулска или пластична, Sach стопало, 

једноосовинско кољено са кочницом 

2.448,90 

6010654 Ортопротеза за поткољеницу - модулска, Sach стопало 1.706,00 

6010656 Протеза послије дјелимичне ампутације стопала - Shopart 1.243,90 

6010657 Протеза послије дјелимичне ампутације стопала, пластична са анатомско 

-контактним лежиштем и Sach стопалом 

1.165,90 

6010658 Протеза послије дјелимичме ампутације стопала, пластична са 

анатомско-контактним лежиштем и Dynamik стопалом 

1.505,00 

6010661 Лежиште протезе стопала 646,90 

6010662 Лежиште за поткољену протезу 932,50 

6010663 Лежиште за наткољену протезу 1.300,00 

6010664 Лежиште подлакатне протезе 545,00 

6010665 Лежиште надлакатне протезе 901,70 

6010666 Лежиште за ортопротезу 1.109,60 

6020 МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА - ТРГОВАЧКА РОБА 

  
6020004 Дерма гел навлака за батаљак 71,40 

6020014 Диск подлога 5,50 

6020019 Врећица за стому (илеостома кесе) - Дводијелни систем 3,40 

6020020 Инхалатор 131,00 

6020026 Самољепљива колостома кеса са уграђеном диск подлогом - 

Једнодијелни систем 

4,00 

6020028 Инвалидска колица за собну и вањску употребу - активна 440,00 

6020032 Инвалидска колица за особу зависну од другог лица 395,20 

6020033 Инвалидска колица за собну и вањску употребу са погоном на једну руку 1.400,00 

6020034 Тоалетна колица 257,40 

6020055 Врећа за мокраћу - урин кеса 1,10 

6020056 Уринарни кондом 2,30 

6020069 Врећица за стому (уростома кеса) - Дводијелни систем 5,70 

6020077 Потпазушне штаке 40,00 

6020078 Навлака за батаљак - надлакатна 5,10 

6020084 Подлакатне штаке на регулацију 36,00 

6020089 Навлака за батаљак - поткољена 17,50 

6020098 Навлака за батаљак - подлакатна 4,70 

6020104 Врећица за стому - колостома кеса - Дводијелни систем 2,00 

6020107 Навлака за батаљак - наткољена 18,00 

6020109 Терапијске гаћице 12,90 

6020111 Протеза за груди (дојку) 105,00 

6020128 Уринарни катетер - стални 9,40 

6020135 Самољепљива илеостома кеса са уграђеном диск подлогом - 

Једнодијелни систем 

5,40 

6020136 Самољепљива уростома кеса са уграђеном диск подлогом (једнодијелни 

систем) 

7,30 

6020137 Естетска рукавица 220,00 

6020138 Инхалатор за обољеле од цистичне фиброзе 530,00 

6020139 Активна лака инвалидска колица 6.200,00 

6020140 Конвексна диск подлога 12,00 

6020200 Бијели штап за слијепа лица 75,00 

6020203 Штап за ходање са три ослонца 30,00 

6020204 Штап за ходање са четири ослонца 35,00 

6020207 Болеснички кревет по потреби са трапезом 1.224,00 

6020209 Електромоторна инвалидска колица 3.802,50 



6020211 Каиш за стому 20,80 

6020213 Пелене за одрасле 0,90 

6020214 Ендотрахеална канила метална или пластична за једнократну или 

вишекратну употребу 

118,90 

6020215 Транстрахеални катетер назални или биназални за једнократну или 

вишекратну употребу 

27,90 

6020216 Паста за његу стоме и попуњавање неравнина у подручју стоме 22,10 

6020219 Специјални грудњак за протезу - једнодијелни или дводијелни 40,00 

6020220 Естетска корекција губитка косе (власуља) 145,00 

6020221 Апарат за одређивање глукозе у крви по електрохемијској методи 68,00 

6020226 Антидекубитални душек за привремену употребу  145,00 

6020227 Антидекубитални душек са компресором 596,70 

6020228 Инвалидска колица за дјецу зависну од другог лица 994,50 

6020229 Инвалидска колица за дјецу - прилагођена 2.360,20 

6020230 Инвалидска колица за дјецу за самосталну употребу 656,80 

6020231 Наслон за главу 74,80 

6020232 Пелоте за главу 81,60 

6020233 Сигурносни појас/прслук за грудни кош 33,90 

6020234 Абдукциони клин 48,90 

6020235 Пелоте за кољено 81,60 

6020236 Каишеви за позиционирање стопала 27,20 

6020237 Антидекубитални јастук пуњен ваздухом  428,30 

6020238 Концентратор кисеоника 1.129,00 

6020239 Сталак за ходање - обични дубак за дјецу и за одрасле 78,00 

6020240 Пелоте за труп 119,00 

6020247 Уринарни катетер за једнократну употребу 0,60 

6020252 Акумулатор за електромоторна инвалидска колица 289,00 

6020254 Сталак за вертикализацију за дјецу и одрасле 1.258,00 

6020255 Еластично компресивни терапијски рукав са рукавицом 60,00 

6020256 Еластичне компресивне - градуисане терапијске чарапе за постојећи 

ulucus cruris (комад) 

60,00 

6020260 Катетер за инсулинску пумпу - 10 комада 303,50 

6020261 Резервоар за инсулин - 10 комада 82,30 

6020262 Батерија - 1 комад 2,00 

6020271 Еластично - компресивне чарапе (комад) 13,20 

6020272 Пелене за дјецу 0,90 

6020273 Појас за стому 63,10 

6020275 Силиконски уложак за поткољену протезу - Liner 825,00 

6020276 Силиконски уложак за наткољену протезу - Liner 1.263,00 

6020277 Кајишеви за стабилизацију трупа и карлице 176,60 

6030 ОФТАЛМОЛОШКА, ОПТИЧКА,СЛУШНА И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА  

ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ГЛАСА И ГОВОРА  

6030021 Наочале са тамним стаклима за слијепа лица 140,00 

6030024 Лентикуларна стакла ЦР 39 сфера 6-8 52,70 

6030025 Лентикуларна стакла ЦР 39 сфера 8-10 52,70 

6030026 Лентикуларна стакла ЦР 39 сфера 10-13 60,00 

6030027 Лентикуларна стакла ЦР 39 сфера 8/2 52,60 

6030028 Лентикуларна стакла ЦР 39 сфера 10/2 и више 43,30 

6030029 Лентикуларна стакла ЦР 39 сфера 6/4 и више 64,00 

6030031 Дјечији оквир за наочале - пластични 9,50 

6030035 Слушни апарат за дјецу 650,00 

6030036 Слушни апарат  за одрасле 360,00 

6030100 Стакла за корекцију од +-0,5Д до +-2 Д 5,00 



6030103 Контактна сочива - полутврда 45,60 

6030106 Контактна сочива - мека 35,00 

6030108 Апарат за омогућавање гласа и говора (електроларингс) 1.566,00 

6030109 Оквир за наочале - пластични за одрасле 10,50 

6030111 Тамне наочале са бочним штитницима 210,60 

6030112 Брајева писаћа машина 1.200,00 

6030118 Стакла за корекцију преко +- 2Д до +- 4Д 7,00 

6030119 Стакла за корекцију од +- 4Д до +- 6Д 8,00 

6030120 Стакла за корекцију до +- 2Д/2 12,00 

6030121 Стакла за корекцију од +-2Д/2 до +- 4Д/2 14,50 

6030122 Стакла за корекцију од +- 4Д/2 до +- 6Д/2 15,00 

6030123 Стакла за корекцију до +- 2Д/4 21,00 

6030124 Стакла за корекцију од +-2Д/4 до +- 4Д/4 21,00 

6030125 Стакла за корекцију од +- 4Д/4 до +-6Д/4 24,00 

6030126 Систем сочива - телескопске наочале монокуларне 700,00 

6030127 Систем сочива - телескопске наочале бинокуларне 1.425,00 

6030128 Призма стакла за наочале 22,00 

6030129 Рачунар опремљен говорним софтвером 1.200,00 

6030130 Репродуктор 600,00 

6030131 Олива за слушни апарат 42,10 

6030133 Полутврда торична контактна сочива 52,70 

6030134 Мека торична контактна сочива 67,90 

6050 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

  
6050001 Покретне протезе - тоталне од акрилата 176,80 

6050003 Активни покретни ортодонтски апарат без завртња 160,80 

6050004 Функционални ортодонтски апарат - моноблок 192,80 

6050005 Подвез браде 64,00 

6050007 Денталне надокнаде код урођених и стечених аномалија орофацијалног 

система 

240,00 

6050008 Оптуратор плоча без зуба 80,00 

6050009 Фиксни ортодонски апарат 647,90 

6050012 Сплинтови за беззубе вилице 80,00 

6050013 Покретни чувар простора 35,10 

6050014 Функционални апарат скелетирани (типа груде, Karwetzky, Simon, 

еластични и остали из исте групе) 

163,00 

6050015 Стимулатор 155,60 

6050016 Протеза са оптуратором 149,90 

6050017 Маска по Делеру 126,60 

 


