
 
На основу члана 55. став 2. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' бр. 

107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-Одлука УС,119/12), 
Управни одбор Републичког фонда за здравствeно осигурање, на седници од 7. јуна 2013. 

године, донео је  
  
 

П Р А В И Л Н И К 
о изменама и допунама правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се 

обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања* 
 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 88/12, 41/13) члан 2. мења се и гласи:
  
 
 

„Члан 2. 
 Утврђују се цене материјала за хемодијализе, са порезом на додату вредност, према врстама 
дијализа и то: 
 
А) МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЧАН ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ 

 
1. За нископропусну хемодијализу са дијализатором мале површине 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Објављен у „Службеном гласнику РС“ број 63/13 од 19. јула 2013., ступио на снагу 27.јула 2013.године 

      
Ред 
бр. 

Назив материјала 
Количина 

по 
дијализи 

Цена у 
дин - дo 

1. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low-flux 1.3-
1.4 m2 стерилисан без етиленоксида 

1 1.279,80 
 

2. АВ линија комплет, према типу дијализне 
машине 

1 645,84 
 

3. Суви бикарбонат (прашак у одговарајућем 
паковању), 650-1150g, према типу дијализне 
машине или течни бикарбонат 10 L уколико 
машине не подржавају суви бикарбонат (8,4% 
бикарбонатни концетрат ) 

1 970,92 
 

 
 
 
 

4. Концентрат дијализни, кисели са или без 
глукозе финалне концетрације Na 138-140 
mmol/L и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 
mmol/L 

5L 345,60 
 

 
 

5. Игле за хемодијализу (14G,15G, 16G,17G) 2 60,48 
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2. За нископропусну хемодијализу са дијализатором веће површине 
 

Ред 
бр. 

Назив материјала 

Коли
чина 
по 

дијал
изи 

Цена у 
дин - дo 

 

1. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low-flux 
1.6-1.8 m2 стерилисан без етиленоксида 

1 1.555,20
 

2. АВ линија комплет, према типу дијализне 
машине 

1 645,84 
 

3. Суви бикарбонат (прашак у одговарајућем 
паковању), 650-1150g, према типу дијализне 
машине или течни бикарбонат 10 L уколико 
машине не подржавају суви бикарбонат 
(8,4% бикарбонатни концетрат ) 

1 970,92 
 

 
 
 

4. Концентрат дијализни, кисели са или без 
глукозе финалне концетрације Na 138-140 
mmol/L и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 
mmol/L 

5L 345,60 
 

 
 

5. Игле за хемодијализу (14G,15G, 16G,17G) 2 60,48 
 

 
3. За високопропусну хемодијализу 

Ред 
бр. 

Назив материјала 

Коли
чина 
по 
дија
лизи 

Цена у 
дин - до 

 

1. Дијализатор, Синтетичко влакно, high-flux 
1.3-1.7 m2 стерилисан без етиленоксида 

 
1 

3.062,61 

2. АВ линија комплет, према типу дијализне 
машине 

1 645,84 
 

3. Суви бикарбонат (прашак у одговарајућем 
паковању), 650-1150g, према типу дијализне 
машине или течни бикарбонат 10 L уколико 
машине не подржавају суви бикарбонат 
(8,4% бикарбонатни концетрат ) 

1 970,92 
 

 
 
 

4. Концентрат дијализни, кисели са или без 
глукозе финалне концетрације Na 138-140 
mmol/L и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 
mmol/L 

5L 345,60 
 

 
 

5. Игле за хемодијализу (14G,15G, 16G,17G) 2 60,48 
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4. За хемодијафилтрацију 

Ред 
бр. 

Назив материјала 

Количин
а по 

дијализ
и 

Цена у 
дин - до 

  

1. Дијализатор, Синтетичко влакно, high-
flux 1.7-2.4 m2 стерилисан без 
етиленоксида 

1 3.186,00 
 

2. АВ линија комплет, према типу 
дијализне машине 

1 1.686,96 

3. Суви бикарбонат (прашак у 
одговарајућем паковању), 650-1150g, 
према типу дијализне машине или течни 
бикарбонат 10 L уколико машине не 
подржавају суви бикарбонат (8,4% 
бикарбонатни концетрат ) 

1 970,92 
 

 
 
 
 

4. Концентрат дијализни, кисели са или без 
глукозе финалне концетрације Na 138-
140 mmol/L и опсега концентрације Ca 
1,25-1,75 mmol/L 

5L 345,60 
 

 
 

5. Игле за хемодијализу (14G,15G, 
16G,17G) 

2 60,48 
 

  
     6.  

 
Линија за стерилни инфузат  
(супституциона линија)                            

 
     1        

 
1.603,80 

 
  

Б) МАТЕРИЈАЛ НЕОПХОДАН ЗА РАД АПАРАТА ЗА 
ХЕМОДИЈАЛИЗУ 

 

Ред 
бр. 

Назив материјала 
Количина по 
дијализи 

Цена у 
дин - до 

 
1. Средство за стерилизацију и 

декалцификацију машина  
 

у складу са 
техничком 

карактеристиком 
апарата 

 
 

 

156,13 

 2. Таблетирана со (NaCl) 500 gr 16,20 
3. Филтер за високо 

пречишћену воду неопходан 
за рад дијализне машине, по 
типу дијализне машине  

2 на 100 ХД  
491,18 
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В) МАТЕРИЈАЛ НЕСПЕЦИФИЧАН ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ 

 

Ред 
бр. 

Назив материјала 
Количина 

по 
дијализи 

Цена у 
дин 

 
1. Хепарин 15,000 IU 232,63 
2. Физиолошки раствор, 0,9% NaCl, 1 литар, за 

припрему и завршетак HD третмана  са 
инфузионом линијом) 

1 165,78 
 
 

3. Бризгалица PVC са иглом 20 ml 3 23,22 
4. Газа хидрофилна стерилна 1 m2 1 30,58 
5. Компресивни фластер хипоалергијски 1,25 

cm/1m 
1 29,01 

6. Маска хируршка од флиса са повезом/гумицом 1 6,50 
7. Папирни убрус 1 3,30 
8. нестерилне гумиране и талкиране рукавице 4 20,28 
9. Непропусна подлошка испод руке 50x50 cm  1  

 
25,00 

10. Повидон јод раствор 10%  5 ml 4,02 
11. 

 
Кеса пластична за отпадни материјал од 50 L 
 

0.25  0,70 „ 

  
Члан 2. 

 
Члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3. 
Утврђују се цене материјала за перитонеумске дијализе, са порезом на додату вредност, према 

врстама дијализа и то: 
А) МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЧАН ЗА ПЕРИТОНЕУМСКЕ ДИЈАЛИЗЕ  
1. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2 l (CAPD 1A)
                                                                                                                 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0l 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

4 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

 
15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена  
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2. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2,5 l (CAPD 
1B)  

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
3. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса глукозног раствора од 2,0 l (CAPD 
1C)            

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0l 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

5 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
 
4. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса глукозног раствора од 2,5 l (CAPD 
1D)   

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,5l 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

5 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,5l 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

4 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 
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5. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 3 кесе глукозног раствора од 2,0l и 1 кесом 
icodextrin-а (CAPD 2A)      

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
6. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 3 кесе глукозног раствора од 2,5l и 1 кесом 
icodextrin-а (CAPD 2B)                                                          

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,5L 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

 3 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Сет за PD, раствор са icodextrin-om као 
осмотским средством, пуна и празна кеса од 
2,0L са припадајућом заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

3. Продужетак катетера 1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0L 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

3 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Сет за PD, раствор са icodextrin-om као 
осмотским средством, пуна и празна кеса од 
2,0L са припадајућом заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

3. Продужетак катетера 1ком. на 6 
месеци* 

15,00 
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7. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2,0l и 1 кесом 
icodextrin-а (CAPD 2C)                                      

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0L 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

4 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћено је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Сет за PD, раствор са icodextrin-om као 
осмотским средством, пуна и празна кеса од 
2,0L са припадајућом заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

3. Продужетак катетера 1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
8. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе глукозног раствора од 2,5l и 1 кесом 
icodextrin-а (CAPD 2D)                                                                        

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,5L 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

4 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Сет за PD, раствор са icodextrin-om као 
осмотским средством, пуна и празна кеса од 
2,0L са припадајућом заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

3. Продужетак катетера 1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
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9. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе биокомпатибилног раствора од 2 l 
(CAPD 3A)                                                               

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0L 
биокомпатибилног раствора различитих 
концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава, са припадајућом 
заштитном капицом 

4 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
10. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе биокомпатибилног раствора од 2,5 l 
(CAPD 3B)                                                                  

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,5L 
биокомпатибилног раствора различитих 
концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава, са припадајућом 
заштитном капицом 

4 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
11. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса биокомпатибилног раствора од 2 l 
(CAPD 3C) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0L 
биокомпатибилног раствора различитих 
концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава, са припадајућом 
заштитном капицом 

5 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
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12. За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 5 кеса биокомпатибилног раствора од 2,5 l 
(CAPD 3D)                                                               

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,5L 
биокомпатибилног раствора различитих 
концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава, са припадајућом 
заштитном капицом 

5 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
 13. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 10,0l глукозног раствора (APD 1A) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 10L раствора 
дневно који је запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава са припадајућим 
заштитним капицама 

2 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

3. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
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14. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 10l глукозног раствора и једном кесом од 2,0l 
глукозног раствора за додатну дневну измену (APD 1B) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 10L раствора 
дневно који је запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава са припадајућим 
заштитним капицама 

2 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0l различитих 
концентрација глукозе, различитог електролитног 
састава са припадајућом заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

3. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

4. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
15. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 15,0l глукозног раствора (APD 1C) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 15L раствора 
дневно који је запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава са припадајућим 
заштитним капицама 

3 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

3. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
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16. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 15,0l глукозног раствора и једном кесом од 2,0l 
глукозног раствора за додатну дневну измену (APD 1D) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L  укупно до 15L раствора 
дневно који је запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава са припадајућим 
заштитним капицама 

3 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0L различитих 
концентрација глукозе, различитог електролитног 
састава са припадајућом заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

3. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

4. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
17. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 10,0l глукозног раствора и једним раствором 
icodextrin-а (APD 2A)                                                         

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 10L раствора 
дневно који је запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава са припадајућим 
заштитним капицама 

2 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2.0L раствора 
са icodextrin-om као осмотским средством и са 
припадајућим заштитним капицама 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

3. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

4. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
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18. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 15,0l глукозног раствора и једним раствором 
icodextrin-а (APD 2B) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 15L раствора 
дневно који је запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава са припадајућим 
заштитним капицама 

3 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2.0L раствора 
са icodextrin-om као осмотским средством и са 
припадајућим заштитним капицама 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је 
– пуна и празна кеса и 
припадајућа заштитна капица) 

3. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

4. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
19. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 10,0l биокомпатибилног раствора (APD 3A) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 10L 
биокомпатибилног раствора дневно 
који је запакован у оригинална 
паковања, различитих концентрација 
глукозе, различитог електролитног 
састава са припадајућим заштитним 
капицама 

2 комада **цена у складу са важећом Листом 
лекова (обухваћенa је – пуна и празна 
кеса и припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

3. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
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20. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 10l биокомпатибилног раствора и једном кесом од 
2,0l биокомпатибилног раствора за додатну дневну измену (APD 3B) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L, укупно до 10L 
биокомпатибилног раствора дневно који 
је запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућим заштитним капицама 

2 комада **цена у складу са важећом Листом 
лекова (обухваћенa је – пуна и празна 
кеса и припадајућа заштитна капица) 

2. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0l 
биокомпатибилног раствора различитих 
концентрација глукозе, различитог 
електролитног састава са припадајућом 
заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом Листом 
лекова (обухваћенa је – пуна и празна 
кеса и припадајућа заштитна капица) 

3. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

4. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
21. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 15,0l биокомпатибилног раствора (APD 3C) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за 
један дан терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 15L 
биокомпатибилног раствора дневно који је 
запакован у оригинална паковања, 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућим заштитним капицама 

3 комада **цена у складу са 
важећом Листом лекова 
(обухваћенa је – пуна и 
празна кеса и 
припадајућа заштитна 
капица) 

2. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

3. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 



14 
 

22. За аутоматску перитонеумску дијализу (APD) са 15l биокомпатибилног раствора и једном кесом од 
2,0l биокомпатибилног раствора за додатну дневну измену (APD 3D) 

                      
Р бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Кесе за APD од 5L , укупно до 15L 
биокомпатибилног раствора дневно 
који је запакован у оригинална 
паковања, различитих концентрација 
глукозе, различитог електролитног 
састава са припадајућим заштитним 
капицама 

3 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0l 
биокомпатибилног раствора 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава 
са припадајућом заштитном капицом 

1 комад **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

3. Сет за припадајући APD циклер 1 комад 1.360,26 

4. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
23. За интермитентну перитонеумску дијализу (IPD) са 6 кеса глукозног раствора од 2 l (IPD 1A) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0l 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

6 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
24. За интермитентну перитонеумску дијализу (IPD) са 8 кеса глукозног раствора од 2 l (IPD 1B) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,0l 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

8 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
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25. За интермитентну перитонеумску дијализу (IPD) са 8 кеса глукозног раствора од 2,5 l (IPD 1C) 

Р 
бр 

Назив материјала Количина за 
један дан 
терапије 

Максимална цена за један дан 
терапије** 

1. Сет за PD, пуна и празна кеса од 2,5l 
различитих концентрација глукозе, 
различитог електролитног састава са 
припадајућом заштитном капицом 

8 комада **цена у складу са важећом 
Листом лекова (обухваћенa је – 
пуна и празна кеса и припадајућа 
заштитна капица) 

2. Продужетак катетера  1ком. на 6 
месеци* 

15,00 

* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на основу индикације лекара 
може се извршити превремена замена 
 
 
 
Б) МАТЕРИЈАЛ НЕСПЕЦИФИЧАН ЗА ИНТЕРМИТЕНТНУ ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ – ПРУЖА СЕ У 
БОЛНИЧКИМ УСЛОВИМА 

Р 
бр 

Назив материјала Количина  Цена у 
динарима 

1.  
Течни сапун са антисептиком, 
оригинално паковање(а)  
 

 
1 литар 
месечно 
 

 
640,00 

2.  
Дезинфекционо средство за руке и 
површине на алкохолној бази, 
оригинално паковање(а)  

 
1 литар 
месечно 

 
997,92 

3. Папирна хируршка маска 240 комада 
месечно 

1.560,00 

4. Фластер са газом, хипоалергијски 1m + 
1m 

12 комада 
месечно 

715,08” 

 
 

Члан 3. 
 У члану 7. став 1. у тачки Б) Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу тачка 2. 
брише се. 
 Досадашња тачка 3. постаје тачка 2.  
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Члан 4. 
 У члану 8. став 1. мења се и гласи гласи: 

 „Осигураним лицима која обављају хемодијализу у кућним условима утврђује се накнада 
трошкова за материјал неспецифичан за хемодијализу, остали неопходни материјал, материјал 
неопходан за рад апарата за хемодијализу (у даљем тексту: потрошни материјал) и за трошкове за 
сервисирање апарата за хемодијализу у укупној вредности од 3.612,13 динара за једну хемодијализу.“ 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:    
„Потрошни материјал из става 1. овог члана обухвата:  
1) Материјал неспецифичан  за хемодијализу по једној хемодијализи: 
- хепарин и.в. 3 ампуле по 5000 ИЈ,  
- физиолошки раствор – 2 литра,  
- систем за инфузију – 2 комада,  
- шприцеви – 3 комада по 20 мл,  
- ињекцијске игле – 3 комада;  
- стерилне компресе 5х5 – 20 комада,  
- непропусна подлошка испод руке 50x50 цм – 1 комад,  
- компресивни фластер хипоалергијски 2,5 цм х 1,5 м,  
- АВ игле – 2 комада,  
- маска – 1 комад,  
- нестерилне гумиране и талкиране рукавице – 4 комада,  
- повидон јод 10мл,  
- кеса за смеће. 

 
2) Остали материјал неопходан за кућну дијализу по једној хемодијализи: 
- средство за дезинфекцију руку и машина за дијализу 20 мл, 
- средство за дезинфекцију АВ фистуле 20 мл, 
- средство за дезинфекцију просторије 100 мл,  
- алкохол 50 мл,  
- муљни филтер – 3 комада месечно,  
- угљени филтер – 1 комад месечно,  
- бактериолошки филтер – 1 комад месечно,  
- тест траке за проверу остатка дезинфицијенса – 2 комада, 
- формалдехид за РО 150 мл,  
- цитостерил за РО 150 мл.    

 
 3) Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу: 

- таблетирана со 1,8 кг по једној хемодијализи.“    
      
 Досадашњи ст. 2.,3. и 4.постају ст.3., 4. и 5. 
 
 Досадашњем став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:  

„Усклађивање износа накнаде трошкова из става 1. овог члана врши се за проценат раста 
потрошачких цена само у случају када су потрошачке цене повећане за више од 5% према подацима 
Републичког завода за статистику.“    
   

Члан 5. 
 
 По добијању сагласности министра надлежног за послове здравља овај правилник објављује се 
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.  
  
 

01/2 број 450-2868/13 
У Београду, 7. јуна 2013. године 

Управни одбор  
Републичког фонда за здравствено осигурање 

Председник, 
др Рајко Косановић, с.р. 

 


