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Назив DRG категорије
 DRG тежински 

коефицијент

A01Z Трансплантација јетре 37.20

A03Z Трансплантација плућа, или срца и плућа 42.00

A05Z Трансплантација срца 31.60

A06Z Трахеостомија или вентилација > 95 сати 7.88

A07Z Алогенична трансплантација матичних ћелија 36.25

A08A Аутологна трансплантација матичних ћелија с врло тешким КК 15.25

A08B Аутологна трансплантација матичних ћелија без врло тешких КК 7.49

A09A Трансплантација бубрега с трансплантацијом панкреаса или с врло тешким КК 35.27

A09B Трансплантација бубрега, без трансплантације панкреаса, без врло тешких КК 31.10

A10Z Трансплантација рожњаче 1.11

A11Z Припрема донора, мултиорганска експлантација и експлантација ткива 5.06

A12Z Припрема донора и мултиорганска експлантација 4.79

A13Z Припрема донора и експлантација органа 4.93

A14Z Припрема донора и експлантација рожњаче/очне јабучице једнострана и/или обострана 0.25

A40Z Екстракорпорална мембранска оксигенација (ECMO) без операције срца 30.11

A41A Интубација, старост до  16 година с КК 1.31

A41B Интубација, старост до  16 година без КК 0.55

A42Z Серолошка обрада донора органа/ткива 0.20

B01Z Ревизија вентрикуларног шанта 1.67

B02A Краниотомија с врло тешким КК 4.48

B02B Краниотомија с тешким или умјереним КК 3.54

B02C Краниотомија без КК 2.68

B03A Захвати на кичменом стубу с врло тешким или тешким КК 5.20
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B03B Захвати на кичменом стубу без врло тешких или тешких КК 2.77

B04A Екстракранијални захвати на крвним судовима с врло тешким или тешким КК 2.42

B04B Екстракранијални захвати на крвним судовима без врло тешких или тешких КК 1.34

B05Z Операција карпалног канала 0.27

B06A Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије с врло тешким или тешким КК 5.61

B06B Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије без врло тешких или тешких КК 1.09

B07A Захвати на периферним и кранијалним нервима, и други захвати на нервном систему с КК 3.24

B07B Захвати на периферним и кранијалним нервима, и други захвати на нервном систему без КК 1.17

B40Z Плазмафереза код неуролошке болести 0.88

B42Z Стереотактичка радиохирургија гама-нож ("gamma knife") 4.81

B60A Установљена параплегија/квадриплегија са или без оперативног захвата с врло тешким КК 5.41

B60B Установљена параплегија/квадриплегија са или без оперативног захвата без врло тешких КК 1.55

B61A Стања кичмене мождине са или без оперативног захвата с врло тешким или тешким КК 3.98

B61B Стања кичмене мождине са или без оперативног захвата без врло тешких или тешких КК 1.05

B62Z Пријем због аферезе 0.25

B63Z Деменција и остале хронични поремећаји функције мозга 0.83

B64A Делиријум с врло тешким КК 0.82

B64B Делиријум без врло тешких КК 0.68

B65Z Церебрална парализа 0.70

B66A Неоплазије (тумори) нервног система с врло тешким или тешким КК 2.50

B66B Неоплазије (тумори) нервног система без врло тешких или тешких КК 1.40

B67A Дегенеративни поремећаји нервног система с врло тешким или тешким КК 4.80

B67B Дегенеративни поремећаји нервног система, старост > 59 година без врло тешких или тешких КК 1.20

B67C Дегенеративни поремећај нервног система, старост до  60 година без врло тешких или тешких КК 0.80

B68A Мултипла склероза и церебрална атаксија с КК 2.30

B68B Мултипла склероза и церебрална атаксија без КК 0.90



B69A ТИА и прецеребрална оклузија с врло тешким или тешким КК 1.41

B69B ТИА и прецеребрална оклузија без врло тешких или тешких КК 0.62

B70A Инсулт с врло тешким КК 2.93

B70B Инсулт с тешким КК 1.63

B70C Инсулт без врло тешких или тешких КК 1.00

B70D Инсулт, смртни исход или премјештање у другу установу за интензивну његу, боравак до  5 дана 0.70

B71A Поремећај кранијалних и периферних нерава са КК 1.29

B71B Поремећај кранијалних и периферних нерава без КК 0.41

B72A Инфекција нервног система осим вирусног менингитиса с врло тешким или тешким КК 3.09

B72B Инфекција нервног система осим вирусног менингитиса без врло тешких или тешких КК 1.23

B73Z Вирусни менингитис 0.67

B74Z Нетрауматски ступор и кома 1.38

B75Z Фебрилне конвулзије 0.48

B76A Напад (церебрални) с врло тешким или тешким КК 1.26

B76B Напад (церебрални) без врло тешких или тешких КК 0.51

B77Z Главобоља 0.35

B78A Интракранијална повреда с врло тешким или тешким КК 2.89

B78B Интракранијална повреда без врло тешких или тешких КК 1.11

B79Z Прелом лобање 0.89

B80Z Остале повреде главе 0.22

B81A Остали поремећаји нервног система с врло тешким или тешким КК 2.32

B81B Остали поремећаји нервног система без врло тешких или тешких КК 0.85

C01Z Захвати због пенетрантне повреде ока 1.21

C02Z Енуклеација и захвати на орбити 0.55

C03Z Захвати на мрежњачи 1.05

C04Z Велики захвати на рожњачи, беоњачи и коњуктиви 0.73



C05Z Дакриоцисториностомија 0.58

C10Z Захвати због страбизма 0.43

C11Z Захвати на капцима 0.47

C12Z Остали захвати на рожњачи, беоњачи и коњуктиви 0.45

C13Z Захвати на сузном апарату 0.31

C14Z Остали захвати на оку 0.32

C15A Глауком и сложени захвати због катаракте 0.54

C15B Глауком и сложени захвати због катаракте, исти дан 0.51

C16A Захвати на сочиву 1.15

C16B Захвати на сочиву, исти дан 0.48

C60A Акутне и велике инфекције ока, старост > 54 године, или с врло тешким или тешким КК 1.50

C60B Акутне и велике инфекције ока, старост до  55 година без врло тешких или тешких КК 0.72

C61Z Неуролошки поремећаји и поремећаји крвних судова ока 0.43

C62Z Хифем и медицински обрађена траума ока 0.40

C63A Остали поремећаји ока с КК 0.31

C63B Остали поремећаји ока без КК 0.30

D01Z Уградња кохлеарног имплантата 33.85

D02A Захвати на глави и врату с врло тешким или тешким КК 2.32

D02B Захвати на глави и врату, с малигном болести, или с умјереним КК 1.90

D02C Захвати на глави и врату, без малигне болести, без умјерених КК 0.78

D03Z Хируршки захват код расцијепа усне или непца 0.75

D04A Операција максиларне регије с КК 1.37

D04B Операција максиларне регије без КК 0.74

D05Z Захвати на паротидној жлијезди 1.05

D06Z Захвати на параназалним синусима и мастоидном наставку, те сложени захвати на средњем уху 0.85

D09Z Разни захвати на уху, носу, усној шупљини и грлу 0.54



D10Z Захвати на носу 0.54

D11Z Тонзилектомија и/или аденоидектомија 0.33

D12Z Остали захвати на уху, носу, усној шупљини и грлу 0.58

D13Z Миринготомија с уградњом цјевчице 0.30

D14Z Захвати на усној шупљини и пљувачним жлијездама 0.58

D40Z Вађење и израда испуна или замјена зуба у општој анестезији 0.36

D60A Малигна болест уха, носа, усне шупљине и грла с врло тешким или тешким КК 2.27

D60B Малигна болест уха, носа, усне шупљине и грла без врло тешких или тешких КК 0.78

D61Z Губитак равнотеже 0.40

D62Z Крварење из носа 0.28

D63A Запаљење средњег уха и инфекције горњих дисајних путева с КК 0.41

D63B Запаљење средњег уха и инфекције горњих дисајних путева без КК 0.36

D64Z Ларинготрахеитис и епиглотитис 0.32

D65Z Траума и деформација носа 0.45

D66A Остале дијагнозе код уха, носа, усне шупљине и грла с КК 0.83

D66B Остале дијагнозе код уха, носа, усне шупљине и грла без КК 0.35

D67A Поремећаји усне шупљине и зуба, осим вађења и израде испуна или замјене зуба у општој анестезији 0.50

D67B
Поремећаји усне шупљине и зуба, осим вађења и израде испуна или замјене зуба у општој анестезији, исти 
дан

0.10

E01A Велики захвати на грудном кошу са врло тешким КК 4.02

E01B Велики захвати на грудном кошу без врло тешких КК 2.24

E02A Остали оперативни захвати на респираторном систему с врло тешким КК 3.50

E02B Остали оперативни захвати на респираторном систему с тешким КК 1.50

E02C Остали оперативни захвати на респираторном систему без врло тешких или тешких КК 0.85

E40Z Болест респираторног система с подршком дисању 2.95

E41Z Болест респираторног система с неинвазивном вентилацијом 2.71

E60A Цистична фиброза с врло тешким или тешким КК 3.36



E60B Цистична фиброза без врло тешких или тешких КК 2.15

E61A Плућна емболија с врло тешким или тешким КК 2.50

E61B Плућна емболија без врло тешких или тешких КК 1.30

E62A Инфекција респираторног система са врло тешким КК 2.14

E62B Инфекција респираторног система са тешким или умјереним КК 1.25

E62C Инфекција респираторног система без КК 0.70

E63Z Апнеја у спавању 0.40

E64Z Едем плућа и респираторна инсуфицијенција 1.13

E65A Хронична опструктивна болест респираторних путева с врло тешким или тешким КК 0.84

E65B Хронична опструктивна болест респираторних путева без врло тешких или тешких КК 0.64

E66A Велика траума грудног коша, старост > 69 година са КК 1.02

E66B Велика траума грудног коша, старост > 69 година, или са КК 0.60

E66C Велика траума грудног коша, старост до  70 година без КК 0.53

E67A Симптоми и знаци повезани с респираторним системом с врло тешким или тешким КК 0.84

E67B Симптоми и знаци повезани с респираторним системом без врло тешких или тешких КК 0.50

E68Z Пнеумоторакс 0.91

E69A Бронхитис и астма, старост > 49 година с КК 0.83

E69B Бронхитис и астма, старост > 49 година, или с КК 0.51

E69C Бронхитис и астма, старост до  50 година без КК 0.46

E70A Велики кашаљ (пертусис) и акутни бронхиолитис с КК 0.70

E70B Велики кашаљ (пертусис) и акутни бронхиолитис без КК 0.51

E71A Неоплазије (тумори) респираторног система с врло тешким КК 1.01

E71B Неоплазије (тумори) респираторног система с тешким или умјереним КК 0.80

E71C Неоплазије (тумори) респираторног система без КК 0.62

E72Z Респираторни поремећаји који потичу из периода новорођенчета 1.14

E73A Плеурални излив с врло тешким КК 2.17



E73B Плеурални излив с тешким КК 1.20

E73C Плеурални излив без врло тешких или тешких КК 0.80

E74A Интерстицијална болест плућа с врло тешким КК 1.24

E74B Интерстицијална болест плућа с тешким КК 1.04

E74C Интерстицијална болест плућа без врло тешких или тешких КК 1.03

E75A Остали поремећаји респираторног система, старост > 64 године с КК 1.29

E75B Остали поремећаји респираторног система, старост > 64 године, или с КК 0.94

E75C Остали поремећаји респираторног система, старост до  65 година без КК 0.52

F01A
Имплантација или замјена аутоматског кардиовертер-дефибрилатора, потпуни систем, с врло тешким или 
тешким КК

22.57

F01B
Имплантација или замјена аутоматског кардиовертер-дефибрилатора, потпуни систем, без врло тешких или 
тешких КК

20.43

F02Z Имплантација или замјена дијела аутоматског кардиовертер-дефибрилатора 3.05

F03Z
Захвати на срчаним залисцима с примјеном екстракорпоралне циркулације, с инвазивном дијагностиком на 
срцу

12.21

F04A
Захвати на срчаним залисцима с примјеном екстракорпоралне циркулације, без инвазивне дијагностике на 
срцу, с врло тешким КК

12.55

F04B
Захвати на срчаним залисцима с примјеном екстракорпоралне циркулације, без инвазивне дијагностике на 
срцу, без врло тешких КК

9.00

F05A Коронарни бајпас с инвазивном дијагностиком на срцу с врло тешким КК 7.93

F05B Коронарни бајпас с инвазивном дијагностиком на срцу без врло тешких КК 6.30

F06A Коронарни бајпас без инвазивне дијагностике на срцу с врло тешким или тешким КК 6.20

F06B Коронарни бајпас без инвазивне дијагностике на срцу без врло тешких или тешких КК 5.35

F07A
Остали кардиоторакални захвати и захвати на крвним судовима с примјеном екстракорпоралне циркулације 
(ЦПБ пумпа) с врло тешким КК

10.17

F07B
Остали кардиоторакални захвати и захвати на крвним судовима с примјеном екстракорпоралне циркулације 
(ЦПБ пумпа) без врло тешких КК

6.57

F08A
Велики реконструктивни захвати на васкуларном систему без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ 
пумпа) с врло тешким КК 

9.23

F08B
Велики реконструктивни захвати на васкуларном систему без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ 
пумпа) без врло тешких КК

4.15

F09A Остали кардиоторакални захвати без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) с врло тешким КК 6.84

F09B
Остали кардиоторакални захвати без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) без врло тешких 
КК

4.08

F10Z Перкутана коронарна интервенција с акутним инфарктом миокарда 3.66

F11A
Ампутација због поремећаја васкуларног система, осим горњег екстремитета и прстију на нози, с врло 
тешким КК

9.05



F11B
Ампутација због поремећаја васкуларног система, осим горњег екстремитета и прстију на нози, без врло 
тешких КК

4.50

F12Z Имплантација (уградња) електростимулатора срца (pacemaker) 7.69

F13Z Ампутација горњег екстремитета и прстију на нози због поремећаја васкуларног система 3.50

F14A
Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне 
циркулације (ЦПБ пумпа) с врло тешким КК

4.80

F14B
Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне 
циркулације (ЦПБ пумпа) с тешким КК

2.11

F14C
Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне 
циркулације (ЦПБ пумпа) без врло тешких КК

1.47

F15Z Перкутана коронарна интервенција, без акутног инфаркта миокарда, с уградњом стента 3.66

F16Z Перкутана коронарна интервенција, без акутног инфаркта миокарда, без уградње стента 1.85

F17Z Замјена електростимулатора срца (pacemaker) 7.69

F18Z Ревизија електростимулатора срца (pacemaker), осим замјене уређаја 2.15

F19Z Остале трансваскуларне перкутане интервенције на срцу 3.30

F20Z Постављање лигатуре на вену и њено уклањање (stripping) 0.43

F21A Остали оперативни захвати на васкуларном систему с врло тешким КК 1.46

F21B Остали оперативни захвати на васкуларном систему без врло тешких КК 1.20

F40Z Дијагноза у вези васкуларног система с подршком дисању 4.08

F41A
Поремећај циркулације с акутним инфарктом миокарда, с инвазивном дијагностиком на срцу, с врло тешким 
или тешким КК

2.22

F41B
Поремећај циркулације с акутним инфарктом миокарда, с инвазивном дијагностиком на срцу, без врло 
тешких или тешких КК

1.70

F42A
Поремећај циркулације без акутног инфаркта миокарда, с инвазивном дијагностиком на срцу, са сложеним 
дијагнозама/захватима

1.35

F42B
Поремећај циркулације без акутног инфаркта миокарда, с инвазивном дијагностиком на срцу, без сложених 
дијагноза/захвата

0.90

F60A
Поремећај циркулације с акутним инфарктом миокарда, без инвазивне дијагностике на срцу, с врло тешким 
или тешким КК

1.51

F60B
Поремећај циркулације с акутним инфарктом миокарда, без инвазивне дијагностике на срцу, без врло 
тешких или тешких  КК

0.97

F60C
Поремећај циркулације с акутним инфарктом миокарда, без инвазивне дијагностике на срцу, са смртним 
исходом

0.74

F61Z Инфективни ендокардитис 2.88

F62A Инсуфицијенција срца и шок с врло тешким КК 0.96

F62B Инсуфицијенција срца и шок без врло тешких КК 0.59

F63A Венска тромбоза с врло тешким или тешким КК 1.11



F63B Венска тромбоза без врло тешких или тешких КК 0.83

F64Z Чир (улкус) коже због поремећаја циркулације 0.87

F65A Поремећај периферних крвних судова с врло тешким или тешким КК 1.56

F65B Поремећај периферних крвних судова без врло тешких или тешких КК 0.80

F66A Атеросклероза коронарних крвних судова с КК 0.90

F66B Атеросклероза коронарних крвних судова без КК 0.45

F67A Хипертензија с КК 1.10

F67B Хипертензија без КК 0.52

F68Z Конгенитална болест срца 1.15

F69A Поремећаји залистака срца с врло тешким или тешким КК 1.75

F69B Поремећаји залистака срца без врло тешких или тешких КК 0.46

F70A Значајна аритмија и застој рада срца с врло тешким или тешким КК 1.64

F70B Значајна аритмија и застој рада срца без врло тешких или тешких КК 0.96

F71A Аритмија мањег значења и поремећаји спровођења с врло тешким или тешким КК 1.12

F71B Аритмија мањег значења и поремећаји спровођења без врло тешких или тешких КК 0.49

F72A Нестабилна ангина пекторис с врло тешким или тешким КК 1.23

F72B Нестабилна ангина пекторис без врло тешких или тешких КК 0.61

F73A Синкопа и колапс с врло тешким или тешким КК 0.75

F73B Синкопа и колапс без врло тешких или тешких КК 0.48

F74Z Бол у грудима 0.45

F75A Остали поремећаји васкуларног система с врло тешким КК 1.15

F75B Остали поремећаји васкуларног система с тешким КК 1.02

F75C Остали поремећаји васкуларног система без врло тешких или тешких КК 0.85

G01A Ресекција ректума с врло тешким КК 5.68

G01B Ресекција ректума без врло тешких КК 3.00

G02A Велики захвати на танком и дебелом цријеву с врло тешким КК 3.21



G02B Велики захвати на танком и дебелом цријеву без врло тешких КК 2.82

G03A Захвати на желуцу, једњаку и дванаестпалачном цријеву с малигном болешћу 3.30

G03B
Захвати на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цријеву, без малигне болести, с врло тешким или тешким 
КК

1.71

G03C
Захвати на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цријеву, без малигне болести, без врло тешких или тешких 
КК

1.54

G04A Адхезиолиза перитонеума, старост > 49 година с КК 2.55

G04B Адхезиолиза перитонеума, старост > 49 година, или КК 1.59

G04C Адхезиолиза перитонеума, старост до  50 година без КК 0.89

G05A Мањи захвати на танком и дебелом цријеву с КК 2.02

G05B Мањи захвати на танком и дебелом цријеву без КК 1.24

G06Z Пилоротомија 1.11

G07A Апендектомија с врло тешким или тешким КК 1.44

G07B Апендектомија без врло тешких или тешких КК 0.71

G08A Абдоминални и остали захвати због хернија, старост > 59 година, или с врло тешким или тешким КК 0.78

G08B Абдоминални и остали захвати због хернија, старост 1 - 59 година без врло тешких или тешких КК 0.59

G09Z Захвати због ингвиналне и феморалне херније, старост > 0 година 0.54

G10Z Захвати због херније, старост до  1 године 0.49

G11A Захвати на анусу и стоме с врло тешким или тешким КК 1.16

G11B Захвати на анусу и стоме без врло тешких или тешких КК 0.61

G12A Остали оперативни захвати на гастроинтестиналном систему с врло тешким или тешким КК 2.76

G12B Остали оперативни захвати на гастроинтестиналном систему без врло тешких или тешких КК 0.93

G42A Остали гастроскопски захвати због велике болести гастроинтестиналног система 0.90

G42B Остали гастроскопски захвати због велике болести гастроинтестиналног система, исти дан 0.30

G43Z Сложена колоноскопија 0.45

G44A Остали колоноскопски захвати с врло тешким или тешким КК 0.79

G44B Остали колоноскопски захвати без врло тешких или тешких КК 0.61

G44C Остало колоноскопски захвати, исти дан 0.26



G45A Остали гастроскопски захвати због мање болести гастроинтестиналног система 0.72

G45B Остали гастроскопски захвати због мање болести гастроинтестиналног система, исти дан 0.24

G46A Сложена гастроскопија с врло тешким или тешким КК 1.05

G46B Сложена гастроскопија без врло тешких или тешких КК 0.84

G46C Сложена гастроскопија, исти дан 0.44

G60A Малигна болест гастроинтестиналног система с врло тешким или тешким КК 1.66

G60B Малигна болест гастроинтестиналног система без врло тешких или тешких КК 0.85

G61A Крварење из гастроинтестиналног система, старост > 64 године, или с врло тешким или тешким КК 0.95

G61B Крварење из гастроинтестиналног система, старост до  65 година без врло тешких или тешких КК 0.45

G62Z Компликовани пептички улкус 1.50

G63Z Некомпликовани пептички улкус 0.37

G64Z Запаљенска болест цријева 0.85

G65A Опструкција гастроинтестиналног система с КК 1.75

G65B Опструкција гастроинтестиналног система без КК 0.80

G66A Бол у абдомену или мезентеријумски аденитис с КК 0.78

G66B Бол у абдомену или мезентеријумски аденитис без КК 0.36

G67A
Езофагитис, гастроентеритис и разни поремећаји гастроинтестиналног система, старост > 9 година с врло 
тешким или тешким КК

0.84

G67B
Езофагитис, гастроентеритис и разни поремећаји гастроинтестиналног система, старост > 9 година без врло 
тешких или тешких КК

0.27

G68A Гастроентеритис, старост до  10 година с КК 0.72

G68B Гастроентеритис, старост до  10 година без КК 0.32

G69Z Езофагитис и разни поремећаји гастроинтестиналног система, старост до 10 година 0.37

G70A Остали поремећаји гастроинтестиналног система, са КК 1.25

G70B Остали поремећаји гастроинтестиналног система, без КК 0.42

H01A Захвати на панкреасу, јетри и шантовима с врло тешким КК 6.19

H01B Захвати на панкреасу, јетри и шантовима без врло тешких КК 2.92

H02A Велики захвати на билијарном систему, с малигном болести, или с врло тешким КК 4.57



H02B Велики захвати на билијарном систему, без малигне болести, с тешким или умјереним КК 2.24

H02C Велики захвати на билијарном систему, без малигне болести, без КК 1.89

H05A Дијагностички захвати на хепатобилијарном систему с врло тешким или тешким КК 2.91

H05B Дијагностички захвати на хепатобилијарном систему без врло тешких или тешких КК 1.16

H06Z Остали оперативни захвати на хепатобилијарном систему и панкреасу 1.21

H07A
Отворена холецистектомија са затвореним испитивањем проходности дуктуса холедохуса или с врло тешким 
КК

1.97

H07B
Отворена холецистектомија, без затвореног испитивања проходности дуктуса холедохуса, без врло тешких 
КК

1.16

H08A
Лапароскопска холецистектомија са затвореним испитивањем проходности дуктуса холедохуса, или с врло 
тешким КК

1.22

H08B
Лапароскопска холецистектомија, без затвореног испитивања проходности дуктуса холедохуса, без врло 
тешких КК

0.99

H40Z Ендоскопски поступци због крварења из једњака 2.49

H41A
Сложени терапијски поступци помоћу ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERCP) с врло 
тешким или тешким КК

3.34

H41B
Сложени терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERCP) без врло 
тешких или тешких КК

1.56

H42A
Остали терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERCP) с врло тешким 
или тешким КК

2.17

H42B
Остали терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERCP) с умјереним и 
лаким КК

1.10

H42C Остали терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERCP) без КК 1.20

H60A Цироза и алкохолни хепатитис с врло тешким КК 4.00

H60B Цироза и алкохолни хепатитис с тешким КК 1.50

H60C Цироза и алкохолни хепатитис без врло тешких или тешких КК 0.80

H61A Малигна болест хепатобилијарног система и панкреаса, старост > 69 година с врло тешким или тешким КК 1.27

H61B Малигна болест хепатобилијарног система и панкреаса, старост > 69 година без врло тешких или тешких КК 1.20

H62A Поремећаји панкреаса, осим малигне болести, с врло тешким или тешким КК 1.60

H62B Поремећаји панкреаса, осим малигне болести, без врло тешких или тешких КК 1.00

H63A Поремећаји јетре, осим малигне болести, цирозе и алкохолног епатитиса, с врло тешким или тешким КК 1.34

H63B Поремећаји јетре, осим малигне болести, цирозе и алкохолног епатитиса, без врло тешких или тешких КК 0.53

H64A Поремећаји билијарног система с КК 1.40

H64B Поремећаји билијарног система без КК 0.63



I01Z Обострани или вишеструки велики захвати на зглобовима доњих екстремитета 6.30

I02A Микроваскуларни пренос ткива или режња коже, искључујући шаку, с врло тешким или тешким КК 8.53

I02B Пресађивање коже, искључујући шаку, без врло тешких или тешких КК 2.74

I03A Ревизија кука с врло тешким или тешким КК 6.98

I03B Замјена кука с врло тешким или тешким КК или ревизија кука без врло тешких или тешких КК 6.07

I03C Замјена кука без врло тешких или тешких КК 5.28

I04Z Замјена или поновно повезивање кољена 7.08

I05Z Остале замјене великих зглобова и поступци поновног повезивања екстремитета 3.35

I06Z Спинална фузија с деформитетом 3.57

I07Z Ампутација 1.52

I08A Остали захвати на куку и фемуру с врло тешким или тешким КК 2.02

I08B Остали захвати на куку и фемуру без врло тешких или тешких КК 1.76

I09A Спинална фузија с врло тешким или тешким КК 5.70

I09B Спинална фузија без врло тешких или тешких КК 3.34

I10A Остали захвати на леђима и врату с врло тешким или тешким КК 2.20

I10B Остали захвати на леђима и врату без врло тешких или тешких КК 1.87

I11Z Захвати за продужење екстремитета 0.77

I12A Инфекција костију и зглобова с разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву с врло тешким КК 3.26

I12B Инфекција костију и зглобова с разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву с тешким КК 2.32

I12C
Инфекција костију и зглобова с разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву без врло тешких 
или тешких КК

0.95

I13A Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу с врло тешким или тешким КК 2.52

I13B Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу, старост > 59 година без врло тешких или тешких КК 1.21

I13C Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу, старост до 60 година, без врло тешких или тешких КК 1.02

I14Z Ревизија ампутацијског патрљка 0.44

I15Z Захвати на краниофацијалном региону 1.74

I16Z Остали захвати на рамену 0.73



I17Z Захвати на максилофацијалном региону 1.01

I18Z Остали захвати на кољену 0.75

I19Z Остали захвати на лакту и подлактици 0.81

I20Z Остали захвати на стопалу 0.72

I21Z Локална ексцизија и одстрањење унутрашњег фиксатора кука и фемура 0.57

I23Z Локална ексцизија и одстрањење унутрашњег фиксатора, осим за кук и фемур 0.42

I24Z Артроскопија 0.61

I25Z Дијагностичке процедуре на костима и зглобовима 0.71

I27A Захвати на меком ткиву с врло тешким или тешким КК 1.08

I27B Захвати на меком ткиву без врло тешких или тешких КК 0.59

I28A Остали захвати на везивном ткиву с КК 2.38

I28B Остали захвати на везивном ткиву без КК 1.20

I29Z Реконструкција или ревизија кољена 2.07

I30Z Захвати на шаци 0.43

I60Z Прелом тијела фемура 1.42

I61Z Прелом доњег дијела фемура 1.07

I63Z Растргнутост, истегнутост и ишчашење у подручју кука, карлице и фемура 0.70

I64A Остеомијелитис с КК 2.82

I64B Остеомијелитис без КК 1.07

I65A Малигна болест везивног ткива, укључујући патолошки прелом, с врло тешким или тешким КК 1.90

I65B Малигна болест везивног ткива, укључујући патолошки прелом, без врло тешких или тешких КК 1.13

I66A Запаљенски мускулоскелетни поремећаји с врло тешким или тешким КК 2.90

I66B Запаљенски мускулоскелетни поремећаји без врло тешких или тешких КК 0.70

I67A Септички артритис с врло тешким или тешким КК 2.16

I67B Септички артритис без врло тешких или тешких КК 0.90

I68A Нехируршки поремећаји кичме са КК 1.95



I68B Нехируршки поремећаји кичме без КК 0.70

I68C Нехируршки поремећаји кичме, исти дан 0.31

I69A Болести костију и специфичне артропатије, старост > 74 године с врло тешким или тешким КК 3.00

I69B Болести костију и специфичне артропатије, старост > 74 године, или с врло тешким или тешким КК 1.01

I69C Болести костију и специфичне артропатије, старост до  75 година без врло тешких или тешких КК 0.47

I70Z Неспецифичне артропатије 0.97

I71A Остали мишићно-тетивни поремећаји, старост > 69 година с КК 1.13

I71B Остали мишићно-тетивни поремећаји, старост > 69 година, или КК 0.53

I71C Остали мишићно-тетивни поремећаји, старост до  70 година без КК 0.38

I72A Специфични мишићно-тетивни поремећаји, старост > 79 година, или с врло тешким или тешким КК 1.62

I72B Специфични мишићно-тетивни поремећаји, старост до  80 година без врло тешких или тешких КК 0.49

I73A
Накнадна њега дијела тијела са мускулоскелетном протезом, старост > 59 година с врло тешким или тешким 
КК

1.32

I73B
Накнадна њега дијела тијела са мускулоскелетном протезом, старост > 59 година, или с врло тешким или 
тешким КК

0.74

I73C Накнадна њега за мускулоскелетне протезе, старост до  60 година без врло тешких или тешких КК 0.44

I74A Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала, старост > 74 године с КК 0.97

I74B Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала, старост > 74 године, или с КК 0.90

I74C Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала, старост до  75 година без КК 0.42

I75A Повреда рамена, надлактице, лакта, кољена, поткољенице или глежња, старост > 64 године с КК 0.98

I75B Повреда рамена, надлактице, лакта, кољена, поткољенице или глежња, старост > 64 године, или с КК 0.79

I75C Повреда рамена, надлактице, лакта, кољена, поткољенице или глежња, старост до  65 година без КК 0.50

I76A Остали мускулоскелетни поремећаји, старост > 69 година с КК 1.41

I76B Остали мускулоскелетни поремећаји, старост > 69 година, или с КК 0.74

I76C Остали мускулоскелетни поремећаји, старост до  70 година без КК 0.42

I77A Прелом карлице с врло тешким или тешким КК 0.82

I77B Прелом карлице без врло тешких или тешких КК 0.58

I78A Прелом врата фемура с врло тешким или тешким КК 5.16



I78B Прелом врата фемура без врло тешких или тешких КК 1.56

J01Z Микроваскуларни пренос ткива због поремећаја коже, поткожног ткива или дојке 6.10

J06A Велики захвати због малигне болести дојке 1.22

J06B Велики захвати због немалигне болести дојке 1.03

J07A Мањи захвати због малигне болести дојке 0.95

J07B Мањи захвати због немалигне болести дојке 0.70

J08A Остала пресађивања коже и/или захвати дебридмана с врло тешким или тешким КК 1.48

J08B Остала пресађивања коже и/или захвати дебридмана без врло тешких или тешких КК 0.75

J09Z Перианални и пилонидални захвати 0.44

J10Z Пластично-хируршки оперативни захвати на кожи, поткожном ткиву и дојци 0.70

J11Z Остали захвати на кожи, поткожном ткиву и дојци 0.29

J12A Захвати на доњим екстремитетима с улкусом/целулитисом с врло тешким КК 2.85

J12B
Захвати на доњим екстремитетима с улкусом /целулитисом, с поправком помоћу режња коже, без врло 
тешких КК

3.10

J12C Захвати на екстремитетима с улкусом /целулитисом, без поправка помоћу режња коже, без врло тешких КК 1.73

J13A
Захвати на доњим екстремитетима  без улцуса/целулитиса, с пресађивањем коже, с врло тешким или 
тешким КК

2.64

J13B
Захвати на доњим екстремитетима без улкуса/целулитиса, без пресађивања коже, без врло тешких или 
тешких КК

0.94

J14Z Велика реконструкција дојке 1.36

J60A Улкус коже 1.25

J60B Улкус коже, исти дан 0.11

J62A Малигна болест дојке, старост > 69 година с КК, или с врло тешким или тешким КК 1.69

J62B Малигна болест дојке, старост > 69 година без КК, или без врло тешких или тешких КК 0.71

J63Z Немалигна болест дојке 0.59

J64A Целулитис, старост > 59 година с врло тешким или тешким КК 1.38

J64B Целулитис, старост > 59 година без врло тешких или тешких КК, или старост до 60 година 0.56

J65A Траума коже, поткожног ткива и дојке, старост > 69 година 0.47

J65B Траума коже, поткожног ткива и дојке, старост до  70 година 0.36



J67A Мање кожне лезије 0.43

J67B Мање кожне лезије, исти дан 0.11

J68A Велике кожне лезије 0.57

J68B Велике кожне лезије, исти дан 0.19

K01Z Захвати на дијабетичком стопалу 5.01

K02Z Захвати на хипофизи 3.22

K03Z Захвати на надбубрежним жлијездама 2.95

K04Z Велики захвати због гојазности 1.60

K05Z Захвати на паратиреоидним жлијездама 1.47

K06Z Захвати на штитној жлијезди 1.14

K07Z Остали захвати због гојазности 1.36

K08Z Захвати на тироглосалном каналу 0.89

K09Z Остали оперативни захвати због ендокриних, прехрамбених или метаболичких узрока 0.97

K40Z Ендоскопски или дијагностички захвати због метаболичких поремећаја без КК 0.85

K60A Дијабетес с врло тешким или тешким КК 0.75

K60B Дијабетес без врло тешких или тешких КК 0.53

K61Z Тешки поремећаји исхране 3.22

K62A Разни метаболички поремећаји с врло тешким КК 2.60

K62B Разни метаболички поремећаји, старост > 74 године, или с тешким КК 0.89

K62C Разни метаболички поремећаји, старост до  75 година без тешких или врло тешких КК 0.65

K63Z Урођени поремећаји метаболизма 0.70

K64A Ендокринолошки поремећаји с врло тешким или тешким КК 1.03

K64B Ендокринолошки поремећаји без врло тешких или тешких КК 0.54

L02A Оперативно постављање перитонеалног катетера због дијализе с врло тешким или тешким КК 2.16

L02B Оперативно постављање перитонеалног катетера због дијализе без врло тешких или тешких КК 1.98

L03A Велики захвати због неоплазије (тумора) бубрега, уретера и мокраћне бешике с врло тешким или тешким КК 3.27



L03B
Велики захвати због неоплазије (тумора)  бубрега, уретера и мокраћне бешике без врло тешких или тешких 
КК

1.99

L04A
Велики захвати на бубрегу, уретеру и мокраћној бешици, осим због неоплазије (тумора), с врло тешким или 
тешким КК

1.68

L04B
Велики поступци на бубрегу, уретеру и мокраћној бешици, осим због неоплазије (тумора), с тешким или врло 
тешким КК

1.45

L04C Велики поступци на бубрегу, уретеру и мокраћној бешици, осим због неоплазије (тумора), без КК 1.07

L05A Трансуретрална простатектомија с врло тешким или тешким КК 1.97

L05B Трансуретрална простатектомија без врло тешких или тешких КК 0.86

L06A Мањи захвати на мокраћној бешици с врло тешким или тешким КК 0.98

L06B Мањи захвати на мокраћној бешици без врло тешких или тешких КК 0.95

L07A Трансуретрални захвати, осим простатектомије, с врло тешким или тешким КК 1.87

L07B Трансуретрални захвати, осим простатектомије, без врло тешких или тешких КК 0.68

L08A Захвати на уретри с КК 0.77

L08B Захвати на уретри без КК 0.39

L09A Остали захвати због поремећаја бубрега и уринарног система с врло тешким КК 3.31

L09B Остали захвати због поремећаја бубрега и уринарног система с тешким КК 1.31

L09C Остали захвати због поремећаја бубрега и уринарног система без врло тешких или тешких КК 0.77

L40Z Уретероскопија 0.66

L41Z Цистоуретероскопија, исти дан 0.34

L42Z ESWL (литотрипсија) због уринарних конкремената 0.31

L60A Инсуфицијенција бубрега с врло тешким КК 3.65

L60B Инсуфицијенција бубрега с тешким КК 1.80

L60C Инсуфицијенција бубрега без врло тешких или тешких КК 0.83

L61Z Пријем због бубрежне дијализе 0.12

L62A Неоплазија (тумор) бубрега и уринарног система с врло тешким или тешким КК 1.19

L62B Неоплазија (тумор)  бубрега и уринарног система без врло тешких или тешких КК 0.75

L63A Инфекција бубрега и уринарног система с врло тешким КК 2.21

L63B Инфекција бубрега и уринарног система, старост > 69 година, или с тешким КК 0.98



L63C Инфекција бубрега и уринарног система, старост до  70 година без врло тешких или тешких КК 0.56

L64Z Уринарни конкременти и опструкција 0.38

L65A Знакови и симптоми повезани с бубрегом и уринарним системом с врло тешким или тешким КК 1.39

L65B Знакови и симптоми повезани с бубрегом и уринарним системом без врло тешких или тешких КК 0.48

L66Z Стриктура уретре 0.40

L67A Остали поремећаји бубрега и уринарног  система с врло тешким КК 2.94

L67B Остали поремећаји бубрега и уринарног  система с тешким КК 1.20

L67C Остали поремећаји бубрега и уринарног  система без врло тешких или тешких КК 0.67

M01Z Велики захвати на мушкој карлици 1.67

M02A Трансуретрална простатектомија с врло тешким или тешким КК 1.41

M02B Трансуретрална простатектомија без врло тешких или тешких КК 0.79

M03A Захвати на пенису с КК 0.81

M03B Захвати на пенису без КК 0.41

M04A Захвати на тестисима с КК 0.61

M04B Захвати на тестисима без КК 0.45

M05Z Обрезивање (циркумцизија) 0.24

M06A Остали оперативни захвати на мушком репродуктивном систему због малигне болести 1.00

M06B Остали оперативни захвати на мушком репродуктивном систему, осим због малигне болести 0.69

M40Z Цистоуретероскопија 0.14

M60A Малигна болест мушког репродуктивног система с врло тешким или тешким КК 1.67

M60B Малигна болест мушког репродуктивног система без врло тешких или тешких КК 0.62

M61A Бенигна хипертрофија простате с врло тешким или тешким КК 1.93

M61B Бенигна хипертрофија простате без врло тешких или тешких КК 0.58

M62A Запаљење мушког репродуктивног система с КК 0.68

M62B Запаљење мушког репродуктивног система без КК 0.38

M63Z Стерилизација мушкарца 0.30



M64Z Остали поремећаји мушког репродуктивног система 0.39

N01Z Евисцерација карлице и радикална вулвектомија 2.14

N02A Захвати на материци и аднексима због малигне болести јајника или аднекса с КК 3.32

N02B Захвати на материци и аднексима због малигне болести јајника или аднекса без КК 1.83

N03A Захвати на материци и аднексима због малигне болести, осим малигне болести јајника или аднекса, с КК 2.86

N03B Захвати на материци и аднексима због малигне болести, осим малигне болести јајника или аднекса, без КК 1.80

N04Z Хистеректомија због немалигних узрока 1.35

N05A Оваријектомија и сложени захвати на јајоводу због немалигних узрока с врло тешким или тешким КК 0.93

N05B Оваријектомија и сложени захвати на јајоводу због немалигних узрока без врло тешких или тешких КК 0.82

N06Z Реконструктивни захвати на женском репродуктивном  систему 0.96

N07Z Остали захвати на материци и аднексима због немалигних узрока 0.65

N08Z Ендоскопски и лапароскопски захвати на женском репродуктивном систему 0.60

N09Z Конизација, захвати на материци, грлићу материце и вагини 0.36

N10Z Дијагностичка киретажа или дијагностичка хистероскопија 0.21

N11A
Остали оперативни захвати на женском репродуктивном систему, старост > 64 године, или с малигном 
болести, или с КК

3.14

N11B
Остали оперативни захвати на женском репродуктивном систему, старост до 65 година, без малигне болести, 
без КК

0.56

N60A Малигна болест женског репродуктивног система с врло тешким или тешким КК 1.19

N60B Малигна болест женског репродуктивног система без врло тешких или тешких КК 0.67

N61Z Инфекције женског репродуктивног система 0.51

N62A Менструациони и други поремећаји женског репродуктивног система с КК 0.67

N62B Менструациони и други поремећаји женског репродуктивног система без КК 0.28

O01A Порођај царским резом с врло тешким КК 1.87

O01B Порођај царским резом с тешким КК 1.24

O01C Порођај царским резом без врло тешких или тешких КК 1.03

O02A Вагинални порођај с оперативним захватом с врло тешким или тешким КК 0.86

O02B Вагинални порођај с оперативним захватом без врло тешких или тешких КК 0.71



O03Z Ектопична трудноћа 0.84

O04Z Период након порођаја и након абортуса с оперативним захватом 0.36

O05Z Абортус с оперативним захватом 0.20

O60A Вагинални порођај с врло тешким или тешким КК 0.79

O60B Вагинални порођај без врло тешких или тешких КК 0.56

O60C Једноплодни некомпликовани вагинални порођај без других стања 0.46

O61Z Период након порођаја и након абортуса без оперативног захвата 0.31

O63Z Абортус без оперативног захвата 0.15

O64A Лажни трудови прије 37. недеље или с врло тешким КК 0.44

O64B Лажни трудови након 37. недеље без врло тешких КК 0.26

O66A Пренатални или други акушерски пријем 0.35

O66B Пренатални или други акушерски пријем, исти дан 0.14

P01Z
Новорођенче, смртни исход или премјештање у другу установу за интензивну његу, боравак до  5 дана, са 
значајним оперативним захватом

1.28

P02Z Кардиоторакални захвати/захвати на крвним судовима код новорођенчета 9.61

P03Z Новорођенче, маса при пријему 1000 - 1499 г, са значајним оперативним захватом 15.15

P04Z Новорођенче, маса при пријему 1500 - 1999 г, са значајним оперативним захватом 10.01

P05Z Новорођенче, маса при пријему 2000 - 2499 г, са значајним оперативним захватом 4.83

P06A
Новорођенче, маса при пријему > 2499 г, са значајним оперативним захватом и с вишеструким великим 
поремећајима

3.63

P06B
Новорођенче, маса при пријему > 2499 г, са значајним оперативним захватом, без вишеструких великих 
поремећаја

1.22

P60A
Новорођенче, умрло или премјештено у другу установу за интензивну његу до 5 дана од порођаја, без 
значајног оперативног захвата

0.22

P60B
Новорођенче, умрло или премјештено у другу установу за интензивну његу до 5 дана од поновног пријема, 
без значајног оперативног захвата

0.26

P61Z Новорођенче, маса при пријему до  750 г 30.29

P62Z Новорођенче, маса при пријему 750 - 999 г 11.60

P63Z Новорођенче, маса при пријему 1000 - 1249 г, без значајног оперативног захвата 6.48

P64Z Новорођенче, маса при пријему 1250 -1499 г, без значајног оперативног захвата 4.66

P65A
Новорођенче, маса при пријему 1500 - 1999 г, без значајног оперативног захвата, с вишеструким великим 
поремећајима

6.78



P65B Новорођенче, маса при пријему 1500 - 1999 г, без значајног оперативног захвата, с великим поремећајима 3.07

P65C Новорођенче, маса при пријему 1500 - 1999 г, без значајног оперативног захвата, с осталим поремећајима 2.95

P65D Новорођенче, маса при пријему 1500 - 1999 г, без значајног оперативног захвата, без поремећаја 2.65

P66A
Новорођенче, маса при пријему 2000 - 2499 г, без значајног оперативног захвата, с вишеструким великим 
поремећајима

3.75

P66B Новорођенче, маса при пријему 2000 - 2499 г, без значајног оперативног захвата, с великим поремећајима 1.77

P66C Новорођенче, маса при пријему 2000 - 2499 г, без значајног оперативног захвата, с осталим поремећајима 1.26

P66D Новорођенче, маса при пријему 2000 - 2499 г, без значајног оперативног захвата, без поремећаја 0.77

P67A
Новорођенче, маса при пријему > 2499 г, без значајног оперативног поступка, с вишеструким великим 
поремећајима

1.97

P67B Новорођенче, маса при пријему > 2499 г без значајног оперативног захвата, с великим поремећајима 1.33

P67C Новорођенче, маса при пријему > 2499 г, без значајног оперативног захвата, с осталим поремећајима 0.60

P67D Новорођенче, маса при пријему > 2499 г, без значајног оперативног захвата, без поремећаја 0.18

Q01Z Спленектомија 2.37

Q02A Остали оперативни захвати због болести крви или хематопоетских органа с врло тешким или тешким КК 5.40

Q02B Остали оперативни захвати због болести крви или хематопоетских органа без врло тешких или тешких КК 0.83

Q60A Поремећаји имунитета и моноцитно-макрофагног система с врло тешким или тешким КК 1.78

Q60B
Поремећаји имунитета и моноцитно-макрофагног система, с малигном болести, без врло тешких или тешких 
КК

1.05

Q60C
Поремећаји имунитета и моноцитно-макрофагног система, без малигне болести, без врло тешких или тешких 
КК

0.75

Q61A Поремећаји еритроцита с врло тешким КК 1.47

Q61B Поремећаји еритроцита с тешким КК 0.54

Q61C Поремећаји еритроцита без врло тешких или тешких КК 0.15

Q62Z Поремећаји коагулације крви 1.03

R01A Лимфом и леукемија с великим оперативним захватима и с врло тешким или тешким КК 7.77

R01B Лимфом и леукемија с великим оперативним захватима, без врло тешких или тешких КК 2.17

R02A Остали неопластични поремећаји с великим оперативним захватима и с врло тешким или тешким КК 2.07

R02B Остали неопластични поремећаји с великим оперативним захватима, без врло тешких или тешких КК 1.55

R03A Лимфом и леукемија с осталим оперативним захватима с врло тешким или тешким КК 9.00



R03B Лимфом и леукемија с осталим оперативним захватима, без врло тешких или тешких КК 1.15

R04A Остали неопластични поремећаји с осталим оперативним захватима, с врло тешким или тешким КК 2.09

R04B Остали неопластични поремећаји с осталим оперативним захватима, без врло тешких или тешких КК 0.82

R60A Акутна леукемија с врло тешким КК 7.33

R60B Акутна леукемија с тешким КК 1.60

R60C Акутна леукемија без врло тешких или тешких КК 0.90

R61A Лимфом и неакутна леукемија с врло тешким КК 4.20

R61B Лимфом и неакутна леукемија без врло тешких КК 1.01

R61C Лимфом и неакутна леукемија, исти дан 0.25

R62A Остали неопластични поремећаји с КК 1.80

R62B Остали неопластични поремећаји без КК 0.75

R63Z Хемиотерапија 0.10

R64Z Радиотерапија 0.27

S60Z ХИВ, исти дан 0.29

S65A Болести повезане с ХИВ-ом с врло тешким КК 3.64

S65B Болести повезане с ХИВ-ом с тешким КК 3.45

S65C Болести повезане с ХИВ-ом без врло тешких или тешких КК 3.17

T01A Оперативни захвати због инфективних и паразитских болести с врло тешким КК 2.00

T01B Оперативни захвати због инфективних и паразитских болести с тешким или умјереним КК 1.30

T01C Оперативни захвати због инфективних или паразитарних болести без КК 0.89

T60A Септикемија с врло тешким или тешким КК 2.14

T60B Септикемија без врло тешких или тешких КК 1.22

T61A Постоперативне и посттрауматске инфекције, старост > 54 године, или с врло тешким или тешким КК 0.81

T61B Постоперативне и посттрауматске инфекције, старост до  55 година без тешких или тешких КК 0.56

T62A Нејасно фебрилно стање с КК 1.00

T62B Нејасно фебрилно стање без КК 0.64



T63A Вирусна болест, старост > 59 година, или с КК 0.66

T63B Вирусна болест, старост до  60 година без КК 0.50

T64A Остале инфективне и паразитарне болести с врло тешким или тешким КК 0.95

T64B Остале инфективне и паразитарне болести без врло тешких или тешких КК 0.71

U40Z Лијечење менталног здравља, исти дан, с електроконвулзивном терапијом 0.14

U60Z Лијечење менталног здравља, исти дан, без електроконвулзивне терапије 0.12

U61A Шизофрени поремећаји - присилно лијечење 1.08

U61B Шизофрени поремећаји - лијечење властитом вољом 0.83

U62A Параноја и акутни психотични поремећај с врло тешким или тешким КК или присилно лијечење 1.08

U62B Параноја и акутни психотични поремећај без врло тешких или тешких КК 0.85

U63A Велики афективни поремећаји, старост > 69 година, с врло тешким или тешким КК 0.85

U63B Велики афективни поремећаји, старост до  70 година, без врло тешких или тешких КК 0.78

U64Z Остали афективни и соматоформни поремећаји 0.69

U65Z Анксиозни поремећаји 0.61

U66Z Поремећаји храњења и опсесивно-компулзивни поремећаји 1.03

U67Z Поремећаји личности и акутне реакције 0.67

U68Z Ментални поремећаји у дјечијем узрасту 0.61

V60A Интоксикација алкохолом и апстиненција с КК 0.52

V60B Интоксикација алкохолом и апстиненција без КК 0.23

V61Z Интоксикација лијековима (дрогама) и апстиненција 0.82

V62A Поремећаји због примјене алкохола и алкохолна зависност 0.72

V62B Поремећај због примјене алкохола и алкохолна зависност, исти дан 0.17

V63A Поремећаји због примјене опиоидних средстава и зависност од њих 0.65

V63B Поремећаји због примјене опиоида и зависност од њих, лијечење завршено супротно савјету љекара 0.21

V64Z Поремећаји због примјене других лијекова (дрога) и зависност од њих 0.50

W01Z Поступци вентилације и краниотомије због политрауме 9.48



W02Z Поступци на куку, фемуру и екстремитетима због политрауме, укључујући примјену имплантата 3.08

W03Z Поступци на абдомену због политрауме 5.32

W04Z Остали поступци због политрауме 3.45

W60Z Политраума, смртни исход или премјештање у другу установу за интензивну његу, боравак до  5 дана 0.61

W61Z Политраума без значајних поступака 1.18

X02Z Микроваскуларни пренос ткива или пресађивање коже због повреде шаке 0.90

X04A Остали захвати због повреде доњег екстремитета, старост > 59 година, или с КК 2.07

X04B Остали захвати због повреде доњег екстремитета, старост до  60 година без КК 0.99

X05Z Остали захвати због повреде шаке 0.66

X06A Остали захвати због осталих повреда с врло тешким или тешким КК 1.76

X06B Остали захвати због осталих повреда без врло тешких или тешких КК 0.56

X07A
Пресађивања коже због повреде, осим повреде шаке, с микроваскуларним преносом ткива, с врло тешким 
или тешким КК

6.49

X07B
Пресађивања коже због повреде, осим повреде шаке, без микроваскуларог преноса ткива, без врло тешких 
или тешких КК

1.51

X60A Повреде, старост > 64 године с КК 1.08

X60B Повреде, старост > 64 године без КК 0.50

X60C Повреде, старост до  65 година 0.40

X61Z Алергијске реакције 0.28

X62A Тровање/токсично дејство лијекова или других супстанци, старост > 59 година, или с КК 0.70

X62B Тровање/токсично дејство лијекова лијекова или других супстанци, старост до  60 година без КК 0.28

X63A Посљедице лијечења с врло тешким или тешким КК 3.78

X63B Посљедице лијечења без врло тешких или тешких КК 0.53

X64A Остале повреде, тровања и токсична дејства лијекова, старост > 59 година, с КК 1.22

X64B Остале повреде, тровања и токсична дејства лијекова, старост до  60 година, или без КК 0.41

Y01Z Оперативни захвати због тешких опекотина 2.86

Y02A
Остале опекотине с пресађивањем коже, старост > 64 године, или са сложеним захватом, или с врло тешким 
или тешким КК

5.65

Y02B
Остале опекотине с пресађивањем коже, старост до  65 година, без сложених захвата, без врло тешких или 
тешких КК

1.96



Y03Z Остали оперативни захвати због осталих опекотина 0.89

Y60Z Опекотине, премјештање у другу установу за интензивну његу, боравак до  5 дана 0.27

Y61Z Тешке опекотине 1.26

Y62A Остале опекотине, старост > 64 године, или са сложеним захватом, или с врло тешким или тешким КК 0.93

Y62B Остале опекотине, старост до  65 година, без сложених захвата, без врло тешких или тешких КК 0.54

Z01A Оперативни захвати с дијагнозама осталих контаката са здравственом службом с врло тешким или тешким КК 1.77

Z01B
Оперативни захвати с дијагнозама осталих контаката са здравственом службом без врло тешких или тешких 
КК

0.74

Z40Z Ендоскопско праћење 0.35

Z60A Рехабилитација с врло тешким или тешким КК 4.54

Z60B Рехабилитација без врло тешких или тешких КК 1.68

Z60C Рехабилитација, исти дан 0.16

Z61Z Остали знакови и симптоми 0.32

Z62Z Праћење без ендоскопије 0.25

Z63A Остала накнадна њега с врло тешким или тешким КК 2.18

Z63B Остала накнадна њега без врло тешких или тешких КК 0.36

Z64A Остали фактори који утичу на здравствено стање 0.15

Z64B Остали фактори који утичу на здравствено стање, исти дан 0.05

Z65Z Вишеструке, остале и неспецифичне конгениталне аномалије 0.80

901Z Екстензивни оперативни захват неповезан с главном дијагнозом 1.05

902Z Неекстензивни оперативни захват неповезан с главном дијагнозом 0.68

903Z Накнадни оперативни захват неповезан с главном дијагнозом 0.78

960Z Не може се груписати 0.00

961Z Неприхватљива главна дијагноза 0.00

963Z Дијагноза новорођенчета неусклађена са старошћу/масом 0.00


