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Прилог 8. 

Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека 

 Износи у динарима 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела 

или 
помагала 

Делови Стандард 
Јединица 

мере 

Hajвиши 
износ  

накнаде 
целог 

помагала 

(без ПДВ) 

097 
Ендотрахеална канила метална (2 

комада) 097 серијски производ метал - 2 х 1 

ком. 4.990,00 

188 
Ендотрахеална канила пластична (2 
комада) 188 серијски производ 

пластика -2 х 1 

ком. 1.400,00 

098 Eлeктpични инхалатор са маском 
09810 серијски производ електрични 

ком. 3.800,00 

09820 маска пластика 

100 

 
 
 
 
Диск подлога са кесама 
 за илеостому 

10010 
диск подлога – серијски 
производ  (месечно) 

1 x 10 ком. ком. 276,00 

10020 

кесе за илеостому - серијски 

производ (месечно) до 60 ком. 

ком. 180,00 

10030 

диск подлога-серијски 
производ (месечно) 1х15 

ком. 276,00 

10040 

кесе за илеостому – серијски 
производ (месечно) до 45 ком. 

ком. 180,00 

136 
Самолепљиви једноделни комплет за 

илеостому 13610 серијски производ 1 x 30 ком. 

ком. 225,00 

137 
Диск подлога са кесама  
за колостому 

13710 
диск подлога – серијски 
производ (месечно) 

1 x 10 ком. ком. 276,00 

13720 

кесе за колостому - серијски 

производ (месечно) до 60 ком. 

ком. 104,00 

13730 

диск подлога-серијски 
производ (месечно) 1х15 ком. 

ком. 276,00 

13740 

кесе за колостому – серијски 
производ (месечно) до 45 ком. 

ком. 104,00 

138 
Самолепљиви једноделни комплет за 

колостому 13810 серијски производ 1 x 30 ком. 

ком. 180,00 

139 Диск подлога са кесама за уростому 
13910 диск подлога - серијски 1 x 10 ком. ком. 276,00 

13920 

кесе за уростому - серијски 

производ до 30 ком. 
ком. 238,00 

140 
Самолепљиви једноделни комплет за 

уростому 14010 серијски производ 1 x 30 ком. 

ком. 279,00 

141 Крема за негу стоме 14110 серијски производ 1 x 30 грама ком. 1.200,00 

220 Спреј за негу стоме 22010 серијски производ 1x1 ком. 1.200,00 

142 Паста за испуне ожиљних неравнина 
14210 серијски производ 1 x 60 грама 

ком.      1.200,00 

193 Силиконски упијајући фластер 

19310 серијски производ 

узраста до 5 
година 8 комада 
месечно; узраста 
преко 5 до 10 
година 10 
комада месечно; 
узраста преко 10 
до 16 година 12 
комада месечно; 
узраста преко 16 
година 14 
комада месечно, 
димензија 20 x 
50 цм 

ком. 6.500,00 
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143 
Трбушни еластични појас са отвором 

за стому 143 серијски производ 

 ком. 1.449,00 

101 
Стални-Фоли (Foley) 
урин  катетер са 
урин кесама са испустом 

10111 урин катетер – силикон 
(количина од три месеца) 1 x 2 ком. ком. 450,00 

10112 
урин катетер – латекс (количина 
за месец дана) 

1 x 3 ком. ком. 68,00 

10120 
урин  кесе – пластика (количина 
за месец дана) 

1 х 10 ком. кoм. 30,00 

10130 
урин кесе- пластика (количина за 
три месеца) 

1х30 ком. ком. 30,00 

 
144 

Урин катетер за једнократну употребу 
(без урин кеса) 

14411 ПBЦ катетер – серијски производ 
дo 60 ком. 
месечно 

ком. 34,00 

14412 

лумбрификовани катетер - 
серијски производ 

дo 60 ком. 
месечно 

кoм. 240,00 

 
 

 

  
  

145 

Уринарни кoндoм ca урин кесама са 
испустом 14510 

уринарни кoндoм – серијски 
производ 1 x 30 ком. кoм. 147,00 

14520 урин кесе - пластика 1 x 15 ком. ком. 216,00 

102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пелене 10210 

 
 
 
 
 
 
 
 
серијски производ – мале (од 
11 до 25 kg) 

Дo 60 кoм. 
месечно;Моћ 
упијања  најмање 
500g према MDS 
1/93 
серфитификату;  
Брзина упијања 
минимално 4ml/s 
према  MDS 1/93 
сертификату. 
Испуштање 
течности 
максимално 2g 
према MDS  1/93 
сертификату.Анат
омски облик. 
Индикатор 
влажности. 

ком. 

40,00 

10211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
серијски производ-мале ( од 15 
до 30 kg) 

Дo 60 кoм. 
месечно;Моћ 
упијања  најмање 
500g према MDS 
1/93 
серфитификату; 
Брзина упијања 
минимално 4ml/s 
према  MDS 1/93 
сертификату. 
Испуштање 
течности 
максимално 2g 
према MDS  1/93 
сертификату.Анат
омски облик. 
Индикатор 
влажности. 

ком. 
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Пелене 10212 

 
 
 
 
 
 
 
 
серијски производ-мале (од 30  
до 40 kg) 

Дo 60 кoм. 
месечно;Моћ 
упијања  најмање 
700g према MDS 
1/93 
серфитификату; 
Брзина упијања 
минимално 4ml/s 
према  MDS 1/93 
сертификату. 
Испуштање 
течности 
максимално 2g 
према MDS  1/93 
сертификату.Анат
омски облик. 
Индикатор 
влажности. 

 

40,00 

10213 

 
 
 
 
 
 
 
 
серијски производ-средње (од 
40 до 70 kg) 

Дo 60 кoм. 
месечно;Моћ 
упијања  најмање 
900g према MDS 
1/93 
серфитификату; 
Брзина упијања 
минимално 4ml/s 
према  MDS 1/93 
сертификату. 
Испуштање 
течности 
максимално 2g 
према MDS  1/93 
сертификату.Анат
омски облик. 
Индикатор 
влажности. 
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Пелене 

10214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
серијски производ – велике 
(преко 70 kg) 

Дo 60 кoм. 
месечно;Моћ 
упијања  најмање 
1100g према MDS 
1/93 
серфитификату; 
Брзина упијања 
минимално 4ml/s 
према  MDS 1/93 
сертификату. 
Испуштање 
течности 
максимално 2g 
према MDS  1/93 
сертификату.Анат
омски облик. 
Индикатор 
влажности. 

 

40,00 

10215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
серијски производ-
екстравелике (преко 100kg) 

Дo 60 кoм. 
месечно;Моћ 
упијања  најмање 
1100g према MDS 
1/93 
серфитификату;Б
рзина упијања 
минимално 4ml/s 
према  MDS 1/93 
сертификату. 
Испуштање 
течности 
максимално 2g 
према MDS  1/93 
сертификату.Анат
омски облик. 
Индикатор 
влажности. 
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212 Улошци за инконтиненцију 

21210 

серијски производ 

До 60 ком. 
месечно; Моћ 
упијања за жене 
минимално  
500г,за мушкарца 
минилно 250г 
према MDS 1/93 
серфитификату. 
Брзина упијања 
минимално 4 ml/s
према MDS 1/93 
сертификату. 
Испуштање 
течнности 
максимално 2g
према MDS 1/93 
сертификату. 
Анатомски облик. 
Индикатор 
влажности. 

ком. 25,00 

214 
Хиподермална игла 

21410 

серијски производ – 21G; 
0,8х38 mm (месечно) до 400 ком. 

ком. 2,50 

146 Пен шприц 146 серијски производ 1 x 1 ком. 0,00 

147 Игле за пен шприц 

14710 серијски производ (месечно) 30 ком. кoм. 

16,00 14720 серијски производ (месечно) 60 ком. ком. 

14750 серијски производ (месечно) до 30 ком. ком. 

148 

Урин тест трака за окуларно очитавање 
шећера и ацетона у урину 

14810 
серијски производ (количина за 
три месеца) 50 ком. 

ком. 8,00 

14820 

серијски - производ (количина за 
шест месеци) 

50 ком. 
ком. 8,00 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела 

или 
помагала 

Делови Стандард 
Јединица 

мере 

Hajвиши износ 
накнаде целог 

помагала 
(без ПДВ) 

149 
Апарат за самоконтролу нивоа 
шећера у крви 149 серијски производ 1 х 1 

ком. 0,00 

216 
Апарат за  самоконтролу нивоа 
шећера у крви са говорним 
софтвером 216 серијски производ 1 х 1 

ком. 0,00 

150 
Тест траке за апарат (сa или без 
ланцета) 

15010 
серијски производ – траке 
(месечно) 

150 ком. ком. 35,00 

15020 серијски производ – траке 
(месечно) 

100 ком. ком. 35,00

15030 серијски производ – траке 
(месечно) 

50 ком. ком. 35,00

15040 серијски производ – траке 
(количина за три месеца) 

50 ком. ком. 35,00

15021 

серијски производ ланцете 
(месечно) 50 - 150 ком. 

ком. 11,00 

15022 

уметак за аутоматску ланцету 
(ланцетар) до 30 ком. 

ком 30,00 

  
 

 

 
  

217 
Тест траке за апарат (са или без 
ланцета) за апарат за мерење нивоа 
шећера у крви са говорним софтвером 

21710 серијски производ – траке 
(месечно) 

150 ком. ком 
35,00 

21720 серијски производ – траке 
(месечно) 

100 ком. ком 35,00
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21730 серијски производ – траке 
(месечно) 

50 ком. ком 35,00

21740 серијски производ – траке 
(количина за три месеца) 

50 ком. ком 35,00

21721 серијски производ – ланцете 
(месечно) 

50-150 ком. ком 
11,00 

21722 Уметак за аутоматску ланцету 
(ланцетар) 

до 30 ком. ком 
30,00 

  
 

 

 
  

152 

Потрошни материјал за спољну 
портабилну инсулинску пумпу 

15210 катетери - серијски производ 
1 х 10 
(месечо) ком. 1.400,00 

15220 шприцеви - серијски производ 

1 х 10 
(месечо) ком. 334,00 

 


