
 

БРОШУРА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА 

ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ИЗДАЈУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА  
ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

 

 
 
 
Поштовани осигураници, 
 
Пред вама је брошура која објашњава како да на лакши начин остварите права на 
медицинско-техничка помагала  из обавезног здравственог осигурања, која садржи списак 
помагала која можете добити преко апотеке, односно налога лекарске комисије 
Републичког фонда за здравствено осигурање. Брошура такође, обухвата и обрасце за 
прописивање помагала, информацију о року трајања помагала, ремонту, партиципацији и 
обавези враћања помагала. Напомињемо да право на медицинско-техничко помагало, 
можете остварити у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. 
 
 
 

 Помагала која можете добити из средстава  
обавезног здравственог осигурања  

 
 

1. протетичка средства (протезе за горње екстремитете, протезе за доње 
екстремитете, спољна протеза за дојку); 

2. ортотичка средства (ортозе за доње екстремитете, ортозе за лечење 
ишчашених кукова, ортозе за кичму – спиналне ортозе); 

3. посебне врсте помагала и санитарне справе (ортопедске ципеле, инвалидска 
колица, помоћна помагала за олакшавање кретања (штаке, штап, сталак за ходање), 
остала помоћна помагала (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус 
душек), санитарне справе (каниле, концентратор кисеоника, вентилатор за неинвазивну 
вентилацију, диск подлоге, кесе и самолепљиви једноделни комплет за илеостому, 
колостому, уростому, силиконски упијајући фластер, катетер, пелене, улошци за 
инконтиненцију, помагала за лечење и контролу шећерне болести ); 

4. очна помагала (наочаре, контактна сочива, тифлотехничка помагала); 
5. слушна помагала (слушни апарати, заушни процесор, специјалне батерије за 

заушни процесор); 
6. помагала за омогућавање гласа и говора (електроларингс); 



 

7.стоматолошке надокнаде (мобилне (покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу 
вилицу, стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија ортофацијалног 
система). 

 

 
 

 Како остварити право на медицинско-техничка помагала  

 
Право на помагала која су утврђена Листом помагала, можете остварити на основу 

одговарајуће медицинске документације која не може бити старија од 12 месеци. 
 
Помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности у 

зависности од болести. Примера ради, за остваривање права на електомоторна и друга 
колица, неопxодно је мишљење неуролога или физијатра, уз испуњење индикација из 
Листе помагала. Право на иснулинску пумпу можете остварити на основу предлога 
ендокринолога или педијатра ендокринолога здравствене установе терцијарног нивоа, уз 
испуњење индикација прописаних листом помагала, уз напомену да здравствена 
установа која је предложила медицинско-техничко помагало (пумпу) и издаје то помагало. 
Право на пелене за одрасле се остварује уз мишљење специјалиста неуролога, 
физијатра и уролога и оверу обрасца издатим од стране изабраног лекара, на лекарским 
комисијама, али само за прво прописивање. Сваки следећи пут потребно је  да се јавите 
само свом изабраном лекару у дому здравља. 

 

 
 

 Обрасци за прописивање помагала 
 
Право на помагала остварујете на основу обрасца за прописивање, одржавање и 

ремонт помагала. То је „Образац ОПП” који важи 90 дана од дана издавања од стране 
лекара одговарајуће специјалности, односно изабраног лекара.  

Право на одређена помагала остварујете на основу лекарског рецепта „Образац 
ЛР-1” који важи 30 дана од дана издавања од стране изабраног лекара. Списак помагала 
која се прописују на Обрасцу ЛР-1 . 



 

ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ПРОПИСУЈУ НА ЛЕКАРСКОМ РЕЦЕПТУ 
 

 
Крема за негу стоме 
Паста за испуне ожиљних неравнина  
Силиконски упијајући фластер 
Трбушни еластични појас са отвором за стому 
Стални - Фоли (Фолеy) урин катетер са урин кесама са испустом 
Урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса) 
Уринарни кондом са урин кесама са испустом 
Пелене 
Улошци за инконтиненцију 
Комплет пластичних шприцева и игала за давање инсулина за једнократну 
употребу 
Игле за пен шприц 
Урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину  
Диск подлога са кесама за илеостому 
Самолепљиви једноделни комплет за илеостому 
Диск подлога са кесама за колостому 
Самолепљиви једноделни комплет за колостому 
Диск подлога са кесама за уростому 
Самолепљиви једноделни комплет за уростому  
Тест траке за апарат (са или без ланцета) 
 

 

 
 

 
 Оцена лекарске комисије и овера филијале 

 
За одређене врсте помагала која су прописана у Листи помагала лекарска 

комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој имате  
изабраног лекара, даје оцену о оправданости прописивања помагала. 

 
Право на помагало утврђује ваша матична филијала Републичког фонда 

оверавањем обрасца, осим за поједина помагала за која није предвиђена овера филијале 
(навлака за патрљак, еластични завој, спољна протеза за дојку, грудњак за спољну 
протезу за дојку, појас за трбушну килу, каниле, крема за негу стоме, паста за испуне 
ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, трбушни еластични појас са отвором 
за стому, катетер, хиподермална игла, шприцеви и игле за за давање инсулина, игле за 
пен шприц, специјалне батерије за заушни процесор).  

 
 



 

 Рок трајања помагала 
 
Помагало се даје на коришћење према утврђеним роковима трајања, 

дефинисаним Листом помагала, за сваку врсту помагала. 
Рокови трајања помагала утврђују се према старосној доби осигураног лица и 

критеријумима наведеним у Листи помагала, зависно од врсте помагала. Исказују се у 
месецима или годинама, а код помагала која се одржавају (сервисирају) – у најмањој 
дужини трајања. 

Рокови трајања помагала, рачунају се од дана испоруке помагала, која по 
примљеном овереном обрасцу мора бити извршена у року од 15 дана. 

 

 
 

 Обавеза враћања помагала 
 
За поједина помагала прописана је обавеза враћања помагала матичној филијали. 

Помагала која подлежу обавези враћања посебно су означена у Листи помагала и за ова 
помагала приликом овере филијала издаје реверс, и то су: сва инвалидска колица, 
помоћна помагала за олакшавање кретања, болнички кревет са трапезом, собна 
дизалица, електрични концентратор са маском, концентратор кисеоника, вентилатор за 
неинвазивну вентилацију, апарат за самоконтролу шећера у крви, спољна портабилна 
инсулинска пумпа, Брајева писаћа машина, репродуктор, Брајев сат за слепа лица, 
заушни процесор, слушни апарат уграђен у рајф или у наочаре и електроларингс. Као што 
се види из наведеног списка, у питању су помагала дуже трајности која могу поново 
користити друга осигурана лица којима су потребна. 

 

 Плаћање партиципације за помагала 
 
Уколико сте ослобођени плаћања партиципације не плаћате ни партиципацију за 

помагала. 
Остала осигурана лица плаћају партиципацију за помагала у складу са 

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији. 

Партиципација се не плаћа на коришћена помагала, а рок на који се то помагало 
одобрава је половина рока трајања истоврсног новог помагала. 

 

 



 

 Занављање помагала 
 
Под занављањем помагала подразумева се право на замену помагала другим 

помагалом исте врсте пре истека рока трајања утврђеног овим правилником, које стиче 
осигурано лице код кога наступе такве анатомске или функционалне промене, због којих 
је даља употреба издатог помагала немогућа. 

Процену анатомских или функционалних промена врше три лекара одговарајуће 
специјалности. 

Оцену оправданости прописивања новог помагала врши лекарска комисија. 
 

 
 

 Напомена  
 

Подсећамо вас да је Правилником о медицинско-техничким помагалима 
предвиђено да се провера функционалности помагала  уради после 30 дана,од 
дана преузимања помагала, како бисте могли да користите услуге сервисирања и 

замене делова. Такође, битно је да чувате помагала, јер код крађе или губитка 
(често се губе наочаре или слушни апарати) немате право на нова помагала пре 

истека рока помагала које сте подигли. 
 
 

СПИСАК ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ПРОПИСУЈУ НА ОБРАСЦУ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ, 

ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ПОМАГАЛА  

 

001 Естетска протеза шаке 
002 Подлакатна (трансрадијална) естетска протеза (пасивна) 
003 Подлакатна (трансрадијална) егзоскелетна механичка протеза са уграђеном шаком 
(радна - функционална протеза) 
004 Подлакатна (трансрадијална) миоелектрична протеза 
005 Надлакатна (трансхумерална) естетска протеза 
006 Надлакатна (трансхумерална) егзоскелетна - механичка протеза с механичким 
зглобом (радна-функционална) 
007 Надлакатна (трансхумерална) ендоскелетна механичка протеза са спољним 
лакатним зглобом (радна - функционална) 
008 Механоелектрична надлакатна (трансхумерална) протеза (Хибридна) 
009 Естетска протеза после дезартикулације рамена 
012 Протеза после делимичне ампутације стопала по Шопарту и Лисфранку (Цхопарт, 
Лисфранц) 
013 Потколена протеза после ампутације стопала по Сајму (Сyме) 
014 Потколена (транстибијална) егзоскелетна пластична протеза (функционална) 



 

119 Потколена (транстибијална) ендоскелетна протеза (функционална) 
120 Протеза после дезартикулације колена ендоскелетна (функционална) 
121 Натколена (трансфеморална) ендоскелетна протеза (функционална) 
122 Протеза после дезартикулације кука ендоскелетна (функционална) 
029 Ортоза за раме и лакат - митела за стабилизацију 
030 Ортоза за раме и лакат са зглобом у лакту, затварачем у више положаја и 
суспензијском траком  
034 Ортоза за лакат, ручни зглоб и шаку за стабилизацију - пластична (статичка) 
036 Ортоза за ручни зглоб функционална 
042 Потколена пластична ортоза са постериорном шином и табанским продужетком - 
зглобна 
043 Ортоза за стопало и глежањ перонеална - челична са ортопедском ципелом по мери 
044 Натколени апарат отвореног типа од челичног лима са ортопедском ципелом по мери 
045 Натколена пластична ортоза са табанским продужетком и зглобом за позиционирање  
200 Апарат за егализацију доњих екстремитета (Штуц апарат) 
047 Корективни апарат за колено са регулацијом колена „О“ или „Х“ (динамички) 
048 Ортоза за кукове - динамичка 
049 Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало - двозглобна 
050 Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало – трозглобна 
052 Апарат за корекцију стопала по Денис Брауну (ДенисБроwн) 
124 Доколени апарат са Перштејн зглобом у вези са ортопедском ципелом 
125 Високи апарат са пелвичним појасом, кочницом на искључење у куку и колену и 
Перштејн зглобом у вези са ортопедском ципелом 
054 Апарат за ишчашене кукове по Павлику (Павликови ременчићи) 
055 Ортоза за дечији кук абдукциона, стабилизациона 
056 Атланта апарат-ортоза  
061 Томас крагна - једноделна 
062 Томас крагна - дводелна 
064 Цервикална ортоза по Роџерсу (екстензиона) 
067 ТЛСО са три тачке ослонца 
068 ТЛСО динамичка – корективна 
071 ЛСО стабилизациона ортоза 
201 Пецтусцаринатум апарат 
073 Ортопедске ципеле са улошцима 
074 Ортопедске ципеле за паретично или паралитично стопало 
209 Ортопедске ципеле за Талипесеqуинес и Талипесеqуиноварус 
077 Ортопедске ципеле за елепхантиасис 
202 Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу и за особу код која није у 
могућности да самостално обавља активности свакодневног живота 
203 Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу и за особу код која није у 
могућности да самостално обавља активности свакодневног живота – ојачана 
204 Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном 
на полугу 
205 Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном 
на полугу – ојачана 
128 Инвалидска колица на ручни погон (лагана активна)  
129 Инвалидска колица са нагибом седишта до 30 степена 
207 Дечија инвалидска колица за самосталну употребу и особу која није у могућности да 
самостално обавља активности свакодневног живота 
083 Тоалетна колица 
084 Електромоторна инвалидска колица (са 2 акумулатора и пуњачем акумулатора)  



 

086 Антидекубитус јастук за инвалидска колица 
091 Сталак за ходање (ходалица) са четири ноге 
131 Сталак за ходање (ходалица) са четири точка и потпазушним ослонцем 
132 Сталак за ходање (ходалица) са два точка и две ноге 
095 Антидекубитус душек 
098 Електрични инхалатор са маском 
100 Диск подлога са кесама за илеостому - за прво прописивање 
136 Самолепљиви једноделни комплет за илеостому - за прво прописивање 
137 Диск подлога са кесама за колостому - за прво прописивање 
138 Самолепљиви једноделни комплет за колостому - за прво прописивање 
139 Диск подлога са кесама за уростому - за прво прописивање 
140 Самолепљиви једноделни комплет за уростому - за прво прописивање 
010 Навлака за патрљак (надлакатна или подлакатна) 
020 Навлака за патрљак (потколена-натколена) 
011 Еластични завој 
021 Еластични завој 
023 Спољна протеза за дојку 
210 Грудњак за спољну протезу за дојку 
087 Дрвене потпазушне штаке на подешавање 
089 Метални штап за ходање са 3 или 4 тачке ослонца 
090 Метални ортопедски штап са кривином  

      190 Металне подлакатне штаке 
208 Појас за феморалну или ингвиналну килу (једнострани или обострани) 
135 Појас за трбушну килу 
097 Ендотрахеална канила метална (2 комада) 
188 Ендотрахеална канила пластична (2 комада) 
105 Рам за наочаре 
153 Стакла за корекцију вида (минерална) 
154 Пластична стакла за корекцију вида (органска) 
181 Пластична стакла за корекцију вида (органска) са диоптријом већом од ± 5Д 
155 Лентикуларна стакла 
156 Призма – фолија 
164 Наочаре са тамним стаклима од пластичне масе 

     165 Бели штап за слепе 
     185 Специјалне батерије за за ушни процесор 

189 Говорни софтвер за српски језик за слепа лица 
 
 

 


