
ТАБЕЛА VI 

 

 САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА ОБУХВАТА ПРЕГЛЕДЕ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА 

 

Р. 

БР. 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ 

УСЛУГЕ 

ОСИГУРАНА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ 

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ УСЛУГУ 

 

1. Дијагностика ризика за настанак каријеса 

 

Једанпут 
Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

2. Дијагностика ризика за настанак 

пародонтопатија  

 

Једанпут 
Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

3. Витална ампутација пулпе млечних зуба  

 

Једанпут по зубу ‒

трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

4. Витална екстирпација пулпе млечних зуба  

 

Једанпут по зубу ‒

трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

5. Мортална ампутација пулпе млечних зуба  

 

Једанпут по зубу ‒

трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

6. Лечење инфициране пулпе са незавршеним 

растом корена 

 

Једанпут по зубу ‒

трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

7. Лечење неинфициране пулпе са незавршеним 

растом корена  

 

Једанпут по зубу 

‒трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

8. 
Интерсеансно медикаментозно канално 

пуњење код зуба са незавршеним растом 

корена (по каналу)  

До десет пута  по каналу 

по зуба 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

9. Превентивни испун  
Једанпут у току 24 

месеца по зубу 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 



година живота 
 

10. Амалгамски испун на једној  површини код 

деце до навршене 15 године живота  

Једанпут по зубу 

 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

11. Амалгамски испун на две површине код деце 

до навршене 15 године живота 

Једанпут  по зубу 

 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

12. Амалгамски испун на три површине код деце 

до навршене 15 године живота 

Једанпут по зубу 

 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

13. Гласјономерни испун код деце до навршене 15 

године живота 

Једанпут по зубу 

 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

14. Композитни испун на предњим зубима код 

деце до навршене 15 године живота 

Једанпут по зубу 

 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

15. Композитни испун на бочним зубима код деце 

до навршене 15 године живота 

Једанпут по зубу 

 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

16. Хируршко вађење импактираних очњака 
Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

17. Хируршка терапија зуба у ницању 

(циркумцизија)  

Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

18. Хируршка терапија зуба у ницању (извлачење)  
Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

19. Пластика плика и френулума  
Једанпут по плики и 

френулуму ‒ трајно 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 Анализа екстраоралне Једанпут по Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 



20. телерендгенорадиографије главе  ортодонском апарату прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

21. Анализа ортопантомографа  
Једанпут по 

ортодонском апарату 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

22. Израда и анализа студијског модела  
Једанпут по 

ортодонском апарату 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

 

 

23. 
Активни покретни ортодонтски апарат   

 

Једанпут, у складу са 

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

осигурања 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

 

24. 
Функционални ортодонтски апарат  

 

Једанпут, у складу са 

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

осигурања 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

  

25. Терапијска реадаптација покретног 

ортодонтског апарата  

Једанаест по 

ортодонском апарату 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

26. Репаратура ортодонтскиог апарата са отиском  

По потреби ‒ после 

истека гарантног рока 

од 6 месеци 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

 

 

27. 

 

Делерова маска 

код деце узраста до 12 година живота 

 

Једанпут ‒ трајно, у 

складу са 

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 



осигурања 

 

 

28. Вестибуларна плоча, 

 код  деце узраста до 12 године живота   

 

Једанпут, у складу са 

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

осигурања 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 

 

29. Збрињавање деце са посебним потребама По потреби 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

30. Збрињавање деце са отежаном сарадњом за 

стоматолошку интервенцију 
По потреби 

Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота 
 

 

 

31. Терапија интра и екстраоралних перфорација 

корена  

Једанпут по каналу зуба 

‒  трајно 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

32. Ретретман канала корена (по каналу)  

 

Једанпут по каналу зуба 

‒ трајно 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

33. Ендодонтска терапија зуба са компликованим 

каналним системима -по каналу  

Једанпут по каналу зуба 

‒ трајно 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 
  

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 



 

 

34. 

 

 

Композитни испун на бочним зубима  

 

 

Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

35. Надоградња од естетског материјала (код 

повреда)  

Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

36. Композитни инлеј  

 

Једанпут по зубу у току 

50  месеца 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

37. Ресекција једнокорених зуба  
Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

38. Ресекција горњих двокорених зуба  
Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

39. Ресекција трокорених зуба  
Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 



у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

40. Хемисекција и дисекција зуба  
Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

-Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

-Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

-Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

41. Хируршко вађење импактираних умњака  
Једанпут по зубу ‒ 

трајно 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја 

 

 

 

 

 

 

 

42. Стоматолошки преглед  

Једанпут, ако преглед 

није извршен у оквиру   

превентивних мера 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности; 

- Осигураници из члана 16. Закона. 

 

 

 

43. Стоматолошки преглед ‒ контролни  Једанпут  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 



- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

-  Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона  

 

 

 

 

 

 

 

44. Специјалистички преглед  Једанпут по обољењу  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности; 

- Осигураници из члана 16. Закона  

 

 

 

 

 

 

 

45. Специјалистички преглед ‒ контролни  До два пута по обољењу  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 



- Осигураници из члана 16. Закона  

 

 

 

 

 

 

 

46. Консултативни преглед у другој установи  Једанпут по обољењу  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона  

 

 

 

 

 

 

 

47. Специјалистички преглед наставника  Једанпут по обољењу  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

48. 

 

 

Специјалистички преглед наставника ‒

контролни  

До два пута по обољењу  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 



- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

49. 
Специјалистички преглед пацијената са 

хроничним болним синдромом у 

орофацијалном пределу и план терапије  

 По потреби  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

50. Конзилијарни преглед са писаним мишљењем По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 



 

 

 

 

 

 

 

51. Локална апликација лека (toxavit)  Једанпут по зубу -трајно 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

52. Терапија дубоког каријеса (без испуна)  
Једанпут по зубу ‒

трајно 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

53. 
Витална ампутација  

Једанпут по зубу ‒

трајно 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 



- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

54. 
 

Интерсеансно медикаментозно канално 

пуњење (по каналу)  

 

 

До три пута по каналу 

зуба 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

55. 
Ендодонтска терапија неинфициране пулпе по 

каналу  

До два пута по каналу 

зуба 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

   - Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 



 

 

 

56. 

 

 

Ендодонтска терапија инфициране пулпе по 

каналу  

 

 

До три пута по каналу 

зуба 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

57. Вађење страног тела из канала корена  
Једанпут по каналу зуба 

‒трајно  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

58. Амалгамски испун на  једној површини 
Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 



постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

59. Амалгамски испун на две површине  
Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

60. Амалгамски испун на три површине  
Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 
  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 



 

 

 

 

 

 

 

61. 

 

 

 

 

 

 

 

Надоградња фрактурираног зуба  

 

 

 

 

 

 

Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

62. Гласјономерни испун  
Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

63. 
Композитни испун на предњим зубима  

Једанпут по зубу у току 

24 месеца 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 



максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

64. Селективно брушење зуба (по зубу)  
Једанпут по зубу ‒ по 

потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

65. Уклањање супрагингивалног зубног каменца 

по вилици  
Једанпут по вилици 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 
 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 



 

 

 

 

 

 

66. 

 

 

 

 

 

 

Обрада пародонталног џепа по зубу  

 

 

 

 

 

 

Једанпут  по зубу ‒ по 

потреби 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. 
Вађење зуба  

Једанпут по зубу ‒

трајно 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

68. 

 

 

 

 

 

Компликовано вађење зуба  

 

 

 

 

 

 

 

Једанпут по зубу ‒

трајно 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 



- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

69. Хируршко вађење зуба Једанпут по зубу‒трајно  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. 

 

 

 

Прва помоћ код денталгија  

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 



 

 

 

 

71. 

 

 

 

 

Лечење алвеолита  

 

 

 

 

По потреби 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. 

 

 

Екстраорална инцизија абсцеса  

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

73. 

 

Интраорална инцизија абсцеса 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 



дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

74. Дренажа пародонталног абсцеса  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

75. Заустављање крварења  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 



 

 

 

 

76. 

 

 

 

 

Заустављање крварења хируршким путем  

 

 

 

 

По потреби 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

77. 

 

 

Примарна пластика са вађењем корена из 

синуса  

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

78. 
 

Примарна пластика ОАК  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 



функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

79. Антишок терапија  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. 

 

Етиолошка дијагностика консекутивних 

обољења  

 

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 



 

 

 

 

 

 

 

 

81. 

Откривање оралних жаришта код пацијената 

на болничком лечењу  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

82. Интралезијска и перилезијска апликација лека  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

83. 
Уклањање круста, покрова була или 

некротичних наслага  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 



- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

84. Киретажа оралне слузокоже  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

85. Каутеризација ткива По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

   - Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 



 

 

 

 

 

 

86. 

 

 

 

 

 

 

Елиминација иритација оралне слузокоже  

 

 

 

 

 

 

По потреби 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. 

 

 

Уклањање мукозних циста  

 

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

88. Уклањање мањих виличних циста  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 



постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

89. Уклањање већих виличних циста   По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

90. Ревизија синуса - Caldwell – Luc   По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 
  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 



 

 

 

 

 

91. 

 

 

 

 

 

Уклањање сплинта/шине  

 

 

 

 

 

По потреби 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

92. Биопсија   По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

93. 

 

 

 

 

Ексцизија бенигних/малигних кожних тумора 

са директном сутуром М.Ф. Регија  

 

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 



максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. 

 

 

Ексцизија бенигних/малигних тумора коже са 

реконструкцијом дефекта М.Ф. Регија   

 

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

95. Уклањање тумора слузокоже усне дупље  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 
 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 



 

 

96. 

 

 

Уклањање бенигних коштаних тумора лица и 

вилице  

 

 

По потреби 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

97. Малигни  тумори усне – “V” ексцизија  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

98. 

 

 

 

Малигни тумори усне “W” ексцизија  

 

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 



- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

99. Уклањање конаца   По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

100. Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. 

регије  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 



 

 

 

 

101. 

 

 

 

 

Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. 

регије ‒ локалног  

 

 

 

 

По потреби 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

102. Некректомија по сеанси  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

103. 
Убризгавање лекова у пљувачну жлезду кроз 

изводни канал   
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 



дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

104. Одстрањење калкулуса из изводног канала 

пљувачне жлезде  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

105. 
Обука пацијента за извођење функционалних 

вежби за рехабилитацију темпоро 

мандибуларног зглоба  

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 



 

 

 

106. 

 

 

 

Давање ињекције у терапијске / дијагностичке 

сврхе     код особа са неуралгијама 

 

 

 

 

 

По потреби 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

107. Периферне блокаде алкохолом у лечењу 

идиопатске тригеминалне неуралгије 
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

108. 

 

 

Централне блокаде у лечењу идиопатске 

тригеминалне неуралгије  

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 



функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

109. Површинска локална анестезија  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

110. Инфилтрациона анестезија  
 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

111. 

 

 

Анестезија у оралној хирургији  

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 



деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

112. Анестезија у максилофацијалној хирургији  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

113. 

 

Збрињавање особа са посебним потребама 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 



обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

114. Збрињавање особа са посебним потребама у 

инхалационој седацији  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. 

 

Збрињавање особа са посебним потребама у 

интравенској седацији 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 



 

 

116. 

 

 

Рендгенографија зуба интраорална  

 

 

По потреби 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

117.  

Ортопантомограм  

 

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. 

 

 

Телерендген 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 



- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

119. Снимак фацилајног масива  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. 

 

Снимак параназалних шупљина  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

121. 

 

 

Снимак орбита 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 



- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

122. Снимак јагодичних лукова  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

123. Интраорални методи радиографисања По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 



 

 

 

 

 

 

 

124. Снимак доње вилице у три правца  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

125. Снимак темпоро мандибуларних зглобова По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

126. 
Нативно радиографисање пљувачних жлезда  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 



- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

127. Сијалографија По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

128. Ултразвучни преглед пљувачних жлезди  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

   - Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 



 

 

 

129. 

 

 

 

Краниограм (ПА и профил лобање)  

 

 

 

По потреби 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

130. Вратни део кичме у два правца  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

131. 

 

 

 

 

 

ЦТ преглед средњег масива лица без контраста  

 

 

 

 

 

По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 



постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

132. ЦТ преглед средњег масива лица са 

контрастом  
По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

133. ЦТ преглед доње вилице без контраста  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 
  

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 



 

 

 

 

134. 

 

 

 

 

ЦТ преглед доње вилице са контрастом  

 

 

 

 

По потреби 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

135. ЦТ преглед врата без контраста  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

136. 
ЦТ преглед врата са контрастом  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 



максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

137. ЦТ преглед пљувачних жлезда без контраста По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

138. ЦТ преглед пљувачних жлезда са контрастом  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 
 

 

 

 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 



 

 

 

 

 

139. 

 

 

 

 

 

Реконструкција ЦТ слике  

 

 

 

 

 

По потреби 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

 

 

140. ЦТ преглед орбита без контраста  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 

- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

 

 

 

141. ЦТ преглед орбита са контрастом  По потреби 

- Деца до навршених 18 година живота, односно до краја 

прописаног средњошколског образовања, односно 

високошколског осигурања, а најкасније до навршених 26 

година живота: 

- Старија лица која су тешко телесно  или душевно ометена 

у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим 

деформитетом лица и вилице; 

- Жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 

- Осигурана лица пре пресађивања органа, ћелија и ткива; 

- Осигирана лица у оквиру преоперативног и 

постоперативног третмана малигних болести у 

максилофацијалном пределу; 



- Осигурана лица код којих је због обољења или повреде 

дошло до губитка појединих телесних или психичких 

функција због чега нису у могућности да самостално 

обављају свакодневне активности 

- Осигураници из члана 16. Закона 

 

 

142. 

Фиксни ортодонтски апарат у оквиру 

преоперативног и постоперативног третмана 

код осигураних лица  узраста од 12-26 година 

живота са урођеним и тежим стеченим 

деформитетима лица и вилица  

Једанпут ‒ трајно, у 

складу са  Правилником 

о медицинско-

техничким помагалима 

која се обезбеђују из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања 

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим 

деформитетом лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 8) Закона) 

 

 

143. 
Фиксни ортодонтски апарат у оквиру 

преоперативног и постоперативног третмана 

код осигураних лица  узраста од 12-26 година 

живота са оперисаним расцепима усне, 

алвеоларног гребена и непца  

Једанпут ‒ трајно, у 

складу са   

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

осигурања 

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим 

деформитетом лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 8) Закона) 

 

 

 

144. 
Стимулатор 

 код осигураних лица  узраста од 0-12 месеци  

У складу са  

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

осигурања 

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим 

деформитетом лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 8) Закона) 

 

 

 

145. 
Обтуратор протеза за урођене аномалије   

 

Једанпут у 48 месеци, у 

складу са  Правилником 

о медицинско-

техничким помагалима 

која се обезбеђују из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања 

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим 

деформитетом лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 8) Закона) 

 

 

 

 

146. 

Парцијална акрилатна протеза,  

код осигураних лица  код којих постији: 

- урођени парцијални недостатак зуба,  

- парцијални недостатак зуба (Hypodontia 

postraumatica et.St.post cystectomiam K09.0) код 

За узраст до 18 година 

живота једанпут у 12 

месеци, за узраст преко 

18 година живота, 

једанпут у 60 месеци, у 

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим 

деформитетом лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 8) Закона) 



деце до  18 године живота      

 

складу са   

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

осигурања 

 

 

 

 

147. 
Тотална протеза 

код осигураних лица  код којих постоји 

урођени недостатак свих зуба                       

  

За узраст до 18 година 

живота једанпут у 12 

месеци, за узраст преко 

18 година живота, 

једанпут у 60 месеци, у 

складу са  Правилником 

о медицинско-

техничким помагалима 

која се обезбеђују из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања 

Осигурана лица са урођеним или стеченим тежим 

деформитетом лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 8) Закона) 

 

 

 

148. Привремена обтуратор протеза         

 

Једанпут у шест месеци, 

у складу са  

Правилником о 

медицинско-техничким 

помагалима која се 

обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог 

осигурања 

Осигурана лица у оквиру посттуморске 

рехабилитације и реконструкције лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 9) Закона) 

 

 

149. 
Дефинитивна обтуратор протеза          

 

Једанпут у 48 месеци, у 

складу са  Правилником 

о медицинско-

техничким помагалима 

која се обезбеђују из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања 

Осигурана лица у оквиру посттуморске 

рехабилитације и реконструкције лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 9) Закона) 

 

150. 
Израда и анализа студијског модела/мулажа 

код деформитета лица и вилица 
Једанпут по надокнади 

Осигурана лица у оквиру посттуморске 

рехабилитације и реконструкције лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 9) Закона) 

151. 
Кефалометријска анализа код деформитета 

лица и вилица 
Једанпут по надокнади 

Осигурана лица у оквиру посттуморске 

рехабилитације и реконструкције лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 9) Закона) 



152. 
Фотокефалометриска анализа код деформитета 

лица и вилица 
Једанпут по надокнади 

Осигурана лица у оквиру посттуморске 

рехабилитације и реконструкције лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 9) Закона) 

 

153. Реадаптација и реоклудација оптуратора   По потреби  

Осигурана лица у оквиру посттуморске 

рехабилитације и реконструкције лица и вилице 

(члан 63. став 1. тачка 9) Закона) 

 

 

 

154. 
Парцијална акрилатна протеза         

  

Једанпут у 60 месеци, у 

складу са  Правилником 

о медицинско-

техничким помагалима 

која се обезбеђују из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања 

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези 

израде акриларне тоталне и субтоталне протезе 

(члан 63. став 1. тачка 7) Закона) 

 

 

155. 
Тотална протеза                               

  

Једанпут у 60 месеци, у 

складу са  Правилником 

о медицинско-

техничким помагалима 

која се обезбеђују из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања 

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези 

израде акриларне тоталне и субтоталне протезе 

(члан 63. став 1. тачка 7) Закона) 

156. 
Репаратура протезе -прелом плоче  

 

По потреби - после 

истека гарантног рока 

од 30 месеци   

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези 

израде акриларне тоталне и субтоталне протезе 

(члан 63. став 1. тачка 7) Закона) 

157. 
Додатак зуба у протези                      

 

По потреби ‒ после 

истека гарантног рока 

од 30 месеци 

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези 

израде акриларне тоталне и субтоталне протезе 

(члан 63. став 1. тачка 7) Закона) 

158. 
Додатак кукице у протези                   

  

По потреби ‒ после 

истека гарантног рока 

од 30 месеци  

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези 

израде акриларне тоталне и субтоталне протезе 

(члан 63. став 1. тачка 7) Закона) 

159. 
Подлагање протезе директно -хладновезујући 

акрилат  

По потреби ‒ после 

истека гарантног рока 

од 30 месеци   

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези 

израде акриларне тоталне и субтоталне протезе 

(члан 63. став 1. тачка 7) Закона) 

160. 
Подлагање протезе индиректно      

 

По потреби ‒ после 

истека гарантног рока 

од 30 месеци 

Осигурана лица старија од 65 година живота, а у вези 

израде акриларне тоталне и субтоталне протезе 

(члан 63. став 1. тачка 7) Закона) 



 

 

161. Стоматолошки преглед  Једанпут по повреди 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

162. Стоматолошки преглед ‒ контролни  До три  пута по повреди 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

163. Специјалистички преглед  Једанпут по повреди  

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

164. 
Специјалистички преглед ‒ 

контролни  
До три  пута по повреди 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

165. Прва помоћ код повреда  По потреби  

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

166. Примарна обрада ране-интраорално  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

167. Заустављање крварења  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

168. 
Заустављање крварења хируршким путем  По потреби  

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 



(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

169. Реплантација сталних зуба  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

170. 
 

Репозиција луксиране доње вилице  

 

По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

171. 
Витална ампутација/екстирпација код 

фрактура зуба са отвореном пулпом  
По потреби  

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

172. 
Прва помоћ код мултиплих повреда зуба у 

деце  
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

173. 

Збрињавање мултиплих повреда зуба у деце  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

174. 
Збрињавање повреда зуба са тежим 

поремећајима структуре  
По потреби  

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

175. 
Фиксација трауматски луксираних зуба 

сплинтом/шином  
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

176. 
Фиксација трауматски луксираних зуба 

композитним сплинтом/шином  
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 



остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

177. 
Примарна обрада ране без сутуре 

максилофацијалне регије  
По потреби  

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

178. 
Примарна обрада ране са сутуром 

максилофацијалне регије  
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

179. 
Уклањање страног тела из меких и коштаних 

ткива лица и вилице  
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

180. 
Збрињавање прелома вилице методом жичане 

имобилизације  
По потреби  

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

181. 
Збрињавање прелома вилице стандардном 

шином  
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

182. 
Збрињавање прелома вилице акрилатном 

удлагом ‒ сплинтом   
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

183. Рендгенографија зуба интраорална  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

184. 
Ортопантомограм  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 



костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

185. Телерендген По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

186. Снимак фацилајног масива  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

187. 

Снимак параназалних шупљина  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

188. Снимак орбита По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

189. Снимак јагодичних лукова  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

190. Интраорални методи радиографисања По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

191. Снимак доње вилице у три правца  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

   Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 



192. Снимак темпоро мандибуларних зглобова По потреби хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

193. Краниограм (ПА и профил лобање)  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

194. ЦТ преглед средњег масива лица без контраста  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

195. 
ЦТ преглед средњег масива лица са 

контрастом  
По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

196. 

ЦТ преглед доње вилице без контраста  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

197. ЦТ преглед доње вилице са контрастом  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

198. Реконструкција ЦТ слике  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

 

 

199. ЦТ преглед орбита без контраста  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 



 

 

200. ЦТ преглед орбита са контрастом  По потреби 

Осигурана лица при ургентним стоматолошким и 

хирушким прегледима и лечење повреда зуба и 

костију лица, укључујући примарну реконструкцију 

остеосинтетским материјалом 

(члан 63. став 1. тачка 6) Закона) 

201. 
Прва помоћ код денталгија  

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

202. 
Екстраорална инцизија абсцеса  

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

203. 
Интраорална инцизија абсцеса 

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

204. 
Дренажа пародонталног абсцеса  

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

205. 
Заустављање крварења  

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

206. 
Заустављање крварења хируршким путем   

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

207. 
Примарна пластика ОАК   

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

208. Примарна пластика са вађењем корена из 

синуса  

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

209. 
Лечење алвеолита  

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

210. 
Антишок терапија   

По потреби Пунолетна осигурана лица у случају хитне 

стоматолошке здравствене заштите 

 

 


