
Извод из Прилог 2. накнаде важе до 25. јануара 2023. године 

Страна 1 од 8 
 

Прилог 2. 

Највиши износи накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања преко испоручилаца помагала 

Износи у динарима 
1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за горње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

001 Естетска протеза шаке 
00150 естетска рукавица 

индивидуална израда- 
пластика 

5.000,00 

00121 пуњење пластика 4.000,00 
00130 инсерт метал 4.000,00 

002 

Подлакатна 
(трансрадијална) 
естетска протеза 

(пасивна) 

00211 лежиште пластика 20.000,00 

00220 
подлакатни естетски 
део пластика/метал 7.000,00 

00233 естетска шака пластика/метал 5.000,00 
00240 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00251 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 

003 

Подлакатна 
(трансрадијална) 

егзоскелетна 
механичка протеза са 

уграђеном шаком 
(радна — функционална 

протеза) 

00310 
лежиште двоструког 
зида 

пластика 30.000,00 

00320 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 

00330 
механички зглоб 
клизни (ротор) метал/пластика 15.000,00 

00340 механичка шака метал/пластика 17.000,00 
00351 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
00360 естетска рукавица пластика 5.000,00 

004 
Подлакатна 

(трансрадијална) 
миоелектрична протеза 

00411 лежиште пластика 80.000,00 
00420 електроде метал 70.000,00 
00430 кабл електроде метал/пластика 4.000,00 
00440 миоелектрична шака метал/пластика 300.000,00 
00450 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00460 батерија Ni-Cd 30.000,00 
00470 пуњач батерија серијски производ 21.000,00 
00480 лулица пластика 10.000,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 



Извод из Прилог 2. накнаде важе до 25. јануара 2023. године 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за горње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

005 
Haдлaкaтнa 

(трансхумерална) 
естетска протеза 

00511 лежиште пластика 40.000,00 
00520 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00530 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00541 естетска шака пластика/метал 10.000,00 
00550 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00560 суспензија кожа/пластика/тканина 4.600,00 

006 

Надлакатна 
(трансхумерална) 
егзоскелетна — 

механичка протеза са 
механичким зглобом 

(радна-функционална) 

00611 лежиште пластика 60.000,00 
00620 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 

00630 
лакатни зглоб са 
кочницом пластика/метал 30.000,00 

00640 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00650 ротор пластика 15.000,00 

00660 механичка радна шака метал/пластика 25.000,00 

00670 суспензија пластика/кожа/тканина 4.600,00 

00680 естетска рукавица пластика 5.000,00 

007 

Надлакатна 
(трансхумерална) 

ендоскелетна 
механичка протеза са 

спољним лакатним 
зглобом (радна — 

функционална) 

00711 лежиште пластика 70.000,00 
00720 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 

00730 
спољни лакатни зглоб 
са кочницом 

пластика/метал 30.000,00 

00740 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00750 ротор метал 20.000,00  

00760 шака механичка радна метал/пластика 25.000,00 

00770 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
00780 естетска рукавица пластика 5.000,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за горње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

008 

Mexaнoeлeкrpичнa 
надлакатна 

(трансхумерална) 
протеза (Хибридна) 

00810 лежиште пластика 110.000,00 
00820 надлакатни део пластика 12.000,00 
00830 лакат метал/пластика 70.000,00 
00840 подлакатни део пластика/метал 12.000,00 
00850 миоелектрична шака метал/пластика 300.000,00 
00860 батерија Ni-Cd 30.000,00 
00870 естетска рукавица пластика 5.000,00 
00880 ротор метал 5.000,00 
00890 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
008А0 микропроцесор метал 15.000,00 
008В0 микропрекидач метал 10.000,00 

009 
Естетска протеза после 

дезартикулације 
рамена 

00910 лежиште пластика 40.000,00 
00920 пасивни зглоб рамена пластика/метал 5.000,00 
00930 надлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00940 пасивни зглоб лакта пластика/метал 30.000,00 
00950 подлакатни део пластика/метал 2.000,00 
00964 естетска шака пластика/метал 10.000,00 
00970 суспензија метал/пластика/тканина 4.600,00 
00980 естетска рукавица пластика 5.000,00 

010 
Haвлaкa за патрљак 

(надлакатна или 
подлакатна) 

01011 навлака надлакатна памук 500,00 
01012 навлака надлакатна вуна 500,00 
01013 навлака надлакатна синтетика 500,00 
01021 навлака подлакатна памук 500,00 
01022 навлака подлакатна вуна 500,00 
01023 навлака подлакатна синтетика 500,00 

011 
Еластични завој (2 

комада) 
011 серијски производ 2х1 300,00 

 
Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

012 

Пpoтeзa после 
делимичне ампутације 

стопала - Сопарту и 
Лисфранку 

( Chopart,Lisfranc ) 

01220  привремено лежиште  пластика            49.000,00 
01210 лежиште пластика 30.000,00 

01221 стопало пластика/кожа 5.000,00 

01222 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

013 
Пoткoлeнa протеза 

после ампутације по 
Cajмy (Syme) 

01310 привремено лежиште пластика 49.000,00 
01321 лежиште пластика 30.000,00 
01330 уметак тепефон 20.000,00 
01341 адаптер метал/дрво 2.000,00 
01352 протетско стопало пластика 7.000,00 
01360 суспензија тканина/кожа 4.600,00 

01353 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

014 

Потколена 
(транстибијална) 

егзоскелетна 
пластична протеза 

(функционална) 

01410 привремено лежиште пластика 49.000,00 
01421 лежиште пластика 30.000,00 
01432 уметак тепефон 20.000,00 
01450 потколени део-малеол дрво/пластика 3.500,00 
01472 протетско стопало пластика 7.000,00 

01480 
транстибијалн
а суспензија 

кожа/тканина 4.600,00 

01473 ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

119 

Потколена 
(транстибијална) 

ендоскелетна протеза 
(функционална) 

11910 привремено лежиште пластика 49.000,00 
11921 лежиште пластика 30.000,00 
11932 уметак тепефон 20.000,00 
11940 адаптер метал 2.000,00 

11950 
скелетни потколени 
део 

метал/пластика 5.000,00 

11962 протетско стопало пластика 7.000,00 
11970 козметска облога пластика-сунђер 3.000,00 

11980 
транстибијалн
а суспензија 

кожа/тканина 4.600,00 

11963 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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Страна 5 од 8 
 

1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

120 

Протеза после 
дезартикулације 

колена ендоскелетна 
(функционална) 

12010 привремено лежиште пластика 49.000,00 
12022 лежиште пластика 96.000,00 

12030 
дезартикулационо 
колено с кочницом метал/пластика 90.000,00 

12040 скелетни потколени део метал 5.000,00 

12051 протетско стопало пластика 7.000,00 
12060 козметска облога пластика/сунђер 3.000,00 
12072 суспензија кожа/тканина 4.600,00 

12052 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

121 

Натколена 
(трансфеморална) 

ендоскелетна протеза 
(функционална) 

12110 привремено лежиште пластика 57.000,00 
12121 лежиште пластика 70.000,00 
12122 лежиште дрво 70.000,00 
12130 адаптер метал/пластика 2.000,00 

12140 скелетни натколени део метал/пластика 5.000,00 

12151 
механичко колено- 
једноосовинско са 
кочницом 

метал/пластика 27.000,00 

12152 
механичко колено 
са фрикцијом метал/пластика 55.000,00 

12153 
механичко 
колено- 
четвороосовинско 

метал/пластика 55.000,00 

12160 скелетни потколени део метал 5.000,00 

12172 протетско стопало пластика 7.000,00 
12180 козметска облога пластика-сунђер 3.000,00 

12191 
трансферморалн
а суспензија пластика-кожа 4.600,00 

12192 
суспензија-вакуум 
вентил серијски производ 4.600,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

  
12101 

Флексибилни уметак 
(за уздужно овално 
лежиште) 

пластика 10.000,00 

12173 
ортопедска ципела 
по мери 2х1 4.500,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

122 

Протеза после 
дезартикулације кука 

ендоскелетна 
(функционална) 

12210 
лежиште типа канадске 
корпе кожа 120.000,00 

12211 
лежиште типа канадске 
корпе пластика 120.000,00 

12221 
вештачки зглоб кука 
са кочницом пластика/метал 40.000,00 

12222 
вештачки зглоб кука 
без кочнице пластика/метал 34.000,00 

12230 
скелетни натколени  
део метал 5.000,00 

12240 
механичко колено 
једноосовинско 

пластика/метал 35.000,00 

12250 
скелетни потколени 
део метал 5.000,00 

12260 скочни зглоб (адаптер) метал 2.000,00 

12270 козметска облога сунђер/пластика 3.000,00 
12282 протетско стопало пластика 7.000,00 
12290 суспензија кожа/тканина 4.600,00 

122А1 
механичко колено 
једноосовинско метал 27.000,00 

122А2 
механичко колено 
са фрикцијом метал 55.000,00 

122А3 механичко колено 
четвороосовинско 

метал 55.000,00 

  12283 
ортопедска ципела по 
мери 

2х1 4.500,00 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших 
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 
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1. Протетичка средства (протезе) 

Протезе за доње екстремитете 

Шифра Назив помагала 
Шифра дела или 

помагала 
Назив дела помагала Стандард 

Највиши износ накнаде
дела помагала за

један комад
(без ПДВ)

020 
Навлака за патрљак 

(потколена-натколена) 

02011 навлака потколена памук 500,00 
02012 навлака потколена синтетика 500,00 
02013 навлака потколена вуна 500,00 
02021 навлака натколена памук 500,00 
02022 навлака натколена синтетика 500,00 
02023 навлака натколена вуна 500,00 

021 Еластични завој 021 
серијски производ готов производ 

300,00 
 

Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир 
највиших износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало. 


