На основу члана 10. став 1 тачка 2) Уредбе о надлежности, делокругу, оргнизaцији и
начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураникa (,,Службени
гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) Управни одбор Фонда за социјално
осигурање војних осигураника, уз претходну сагласност министра одбране (Решење број.
105-5 од 30.03.2018. године), доноси
ПРАВИЛНИК
О ИНДИКАЦИЈАМА ЗА ПРОТЕТИЧКА, ОРТОТИЧКА И ДРУГА
СРЕДСТВА ОДНОСНО ПОМАГАЛА И САНИТАРНЕ СПРАВЕ
I.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником утврђују се индикације за протетичка и ортотичка средства, очна
и слушна помагала, помагала за омогућавање гласног говора, зубнопротетичка средства
и друга помагала, санитарне справе и медицинско – техничка помагала (у даљем тексту:
помагала), рокови трајања помагала и услови за њихову израду односно набавку,
одржавање и занављање, као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на
помагала.
Овим правилником утврђују се и обрасци на основу којих војни осигураници и
чланови њихових породица (у даљем тексту: осигуранa лицa) остварују право на
помагала.
Члан 2.
Помагала осигураним лицима обезбеђује Фонд за социјално осигурање војних
осигураника (у даљем тексту: Фонд за СОВО), из средстава обавезног здравственог
осигурања.
Помагала се осигураним лицима обезбеђују на основу предлога надлежног лекара
одговарајуће специјалности (лекара специјалисте за физикалну медицину и
рехабилитацију, ортопеда, хирурга, офталмолога, оториноларинголога, неуролога,
неурохирурга, уролога, гинеколога, стоматолога и стоматолога специјалисту, лекара
специјалисте за пластичну и васкуларну хирургију, педијатра, пулмолога, кардиолога,
хематолога и других специјалности).
Изабрани лекар, на основу конзилијарног мишљења лекара одговарајуће
специјалности, издаје рецепт за одређене врсте санитетског материјала (потрошна
медицинска средства као што су пелене, катетери, подлошке и др.) дефинисане у Листи
помагала са индикацијама (у даљем тексту: Листа помагала).
Предлог за израду помагала садржи све потребне медицинске и техничке услове за
израду помагала.
Члан 3.
Пре истека рока трајања старих помагала, нова помагала се израђују и издају само
под условима и на начин прописаним овим правилником.

Члан 4.
У остваривању права на помагала осигурана лица могу да учествују у сношењу
трошкова коришћења тог вида здравствене заштите, у висини прописаној Одлуком о
учешћу војних осигураника и чланова њихових породица у трошковима здравствене
заштите.
Члан 5.
Овај правилник примењује се и на друге осигуранике – лица осигурана за одређене
случајеве (војници на служењу војног рока, лица у резервном саставу док се налазе на
војној дужности у Војсци Србије, ученици и кадети војношколских установа и лица на
другом стручном оспособљавању за официре и подофицире).
Трошкови за издата помагала и санитарне справе за лица из става 1. овог члана падају
на терет организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије надлежне за ове
категорије лица.
Оверавање образаца из члана 63. овог правилника, за лица из става 1. овог члана врше
организационе јединице из става 2. овог члана.
Пријем помагала која се враћају за лица из става 1. овог члана врше организационе
јединице из става 2. овог члана.
II.

ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ПОМАГАЛА
Члан 6.

Индикације за прописивање помагала чине: медицинска дијагноза утврђена у складу
са Међународном класификацијом болести – Десета ревизија (у даљем тексту: МКБ10),
функционални дефицит (на основу клиничког прегледа и валидних клиничких
функционалних тестова), узраст или антропометријске мере (телесна тежина и телесна
висина) осигураног лица; број помагала која се прописују за одређене врсте помагала;
стамбено-комунални и други услови који су од значаја за коришћење и правилну
примену појединих помагала (стамбени простор, струја, вода, хигијенски ниво, ниво
менталне очуваности и сл.).
Стандарде квалитета помагала чине: начин израде помагала (серијска или
индивидуална израда помагала по мери), врсте материјала од којих се израђују помагала
у целини или делови помагала; број помагала; сервисирање помагала или дела помагала
у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања и други параметри, који
гарантују функционалност помагала.
Члан 7.
Под условима прописаним овим правилником и у складу са индикацијама, осигурана
лица могу добити следећа помагала:
1) протетичка средства (протезе);
2) ортотичка средства (ортозе);
3) ортопедску и специјалну обућу;
4) инвалидска колица и остала помагала за мобилизацију осигураног лица
и за кретање (штапови, штаке, ходалице, скутери, трицикл, дизалице и
кревети);
5) очна помагала;
6) слушна помагала;

7) помагала за омогућавање гласног говора;
8) зубнопротетичка средства;
9) друга помагала и санитарне справе (индиковане од стране уролога,
пулмолога и гинеколога).
Под појмом ,,помагала“ обухваћен је и потрошни материјал који је неопходан за
коришћење појединих помагала.
Листа помагала са индикацијама (Табела 1) дата је у овом правилнику и чини његов
саставни део.
Листу помагала на предлог организационе јединице Министарства одбране,
надлежне за послове здравства доноси Управни одбор Фонда за СОВО.
1. Протeтичка средства
Члан 8.
Протетичко средство даје се осигураном лицу коме недостаје горњи односно доњи
екстремитет или његов део. Зависно од медицинских и техничких индикација при
ампутацији горњих екстремитета, осигураном лицу могу се дати механичка, електронска
или пнеуматска протетичка средства.
Уз протетичко средство за горњи екстремитет, осигураном лицу дају се кожне
рукавице и естетска рукавица, а уз механичко протетичко средство за горњи екстремитет
и вештачка механичка шака са естетском рукавицом и функционална хватаљка. Уместо
функционалне хватаљке, осигураном лицу могу се, на његов захтев, дати радни наставци.
Уз протетичко средство за доњи екстремитет, осигураном лицу даје се протеза за
купање, пар обичних ципела (по потреби са уграђеним улошком за ногу), под условом да
не користи ортопедску и специјалну обућу, пар артикулационих гума, резервна
гарнитура каиша и кључ.
Уз протетичко средство за горњи или доњи екстремитет, осигураном лицу се даје и
чарапа за патрљак која испуњава медицинско-техничке услове.
Осигураном лицу – возачу, власнику моторног возила, коме је горњи или доњи
екстремитет ампутиран, одузет или оштећен за најмање 60%, даје се и уређај за безбедно
руковање моторним возилом, који може бити механички или аутоматски (саксомат).
2. Ортотичка средства
Члан 9.
Ортотичка средства (апарати за горње и доње екстремитете, укључујући и
електронске и пнеуматске апарате, појасеви, суспензоријуми, корсети и ортопедски
улошци) дају се осигураном лицу ради омогућавања ослонца, спречавања деформитета,
кориговања постојећих деформитета и контролисања невољних покрета.
Еластична или стабилизациона ортоза за зглобове екстремитета и/или кичмени стуб
даје се осигураном лицу које има акутни или хронични функционални или анатомски
дефицит тог зглоба или сегментна кичменог стуба.
За лечење урођених ишчашења кукова код деце даје се:
1) апарат по Хилгеиеинеру;
2) апарат по Павлику;
3) апарат (шине) по Денису Брауну;
4) апарат по Милграму;
5) растеретни апарат „Атлант“ за ход са ногом у абдукдији и унутрашњој
ротацији;
6) апарат по Фрејки или терапијске гаћице.

3. Ортопедска и специјална обућа
Члан 10.
Ортопедска обућа даје се осигураном лицу које има скраћење доњег екстремитета
више од 1 cm, урођени или стечени деформитет скочног зглоба, стопала и/или прстију
или обољење због којег не може користити конфекцијску обућу.
Ортопедска ципела израђује се од коже или скаја, прилагођена је врсти деформитета,
облику стопала када је оптерећено и скраћењу доњег екстремитета које се надокнађује.
Ортопедски улошци за ципеле израђују се од коже, силикона или других материјала.
Члан 11.
Осигураном лицу – детету до навршене 14. године живота даје се ортопедска обућа
ако има скраћење доњег екстремитета, урођени или стечени деформитет скочног зглоба,
стопала и/или прстију или обољење због којег није могуће користити конфекцијску
обућу.
Деца до навршене треће године живота која имају спуштен свод стопала (pes planus)
не добијају ортопедску обућу.
Члан 12.
Ортопедска обућа саставни је део помагала ако је осигураном лицу:
1) потребно ортотичко средство (апарат) у споју са обућом;
2) потребна метална сандала или ортотичко средство (апарат) са
металном сандалом;
3) потребно вештачко стопало или део вештачког стопала;
4) одсечен део ножја или доножја, а не користи ортотичко средство
(апарат).
Члан 13.
Специјална обућа, са гуменим уметком или чичак траком уместо шнира, даје се
осигураном лицу:
1) коме је ампутирана рука изнад ручног зглоба или коме су оштећени
прсти (најмање три, међу њима има палац или кажипрст) једне руке,
тако да се њоме не може служити;
2) коме су потпуно одузета два или три главна нерва исте руке (n.radialis,
n.medianus, n.ulnaris);
3) коме је укочен лакат једне руке под углом већим од 90°, рачунајући
неутрални положај од 0°;
4) коме су кук, колено или кичмени стуб укочени толико да не може обути
ципелу (аnkylosis genu, ankylosiscoxe, ankylosis lumbalis соl. vertebralis);
5) које је слепо.
Инвалидска колица и друга помагала за мобилизацију осигураног лица
Члан 14.
Право на инвалидска колица (собна или теренска) има осигурано лице:
1) ако су му ампутиране обе ноге изнад или испод колена или је једна нога

ампутирана изнад, а друга испод колена;
2) ако му је ампутирана једна нога, а због прогресивног обољења или
предвиђеног погоршања стања друге ноге не може му се омогућити ход
уз употребу протезе;
3) ако су му ампутиране једна нога и једна рука;
4) ако су му потпуно или делимично одузети доњи екстремитети, па и
поред употребе ортотичког средства (апарата), већи део времена
проводи у колицима;
5) ако има тешке деформативне или запаљиве процесе на великим
зглобовима доњих екстремитета, у случају прелома и политраума и када
осигурано лице није у могућности да се креће на други начин;
6) ако су му истострано потпуно или делимично одузете рука и нога, а
оспособљавање за кретање није индиковано из других медицинских
разлога (срчана обољења и сл.).
Теренска инвалидска колица дају се осигураном лицу ако се медицинском
рехабилитацијом оспособи за самостално управљање таквим колицима, што утврђује
лекар одговарајуће специјалности.
Инвалидска собна колица на електрични погон дају се осигураном лицу коме је
повреда или обољење кичменог стуба проузроковало квадриплегију или квадрипарезу.
Осигураном лицу које се налази на професионалној рехабилитацији, као и
осигураном лицу које похађа наставу, дају се на употребу, поред собних инвалидских
колица и теренска инвалидска колица која су технички опремљена за кретање на
отвореном простору.
Осигурано лице које има инвалидска колица на електомоторни погон могу се
прописати и механичка собна колица (за особе са церебралном парализом – колица за
церебралну парализу), ради извршавања активности дневног живота у кући и ван куће,
када није могућ приступ колицима на електромоторни погон.
Колица са уграђеним електричним мотором или скутер дају се осигураном лицу –
војном инвалиду који не користи право на путничко моторно возило прописано законом
којим се уређују основна права војних инвалида и породица палих бораца, ако је оболело
од: параплегије са парезом горњих екстремитета, дистрофије и тежих облика церебралне
парализе са тешком дискорданцијом покрета доњих екстремитета.
У друга помагала за мобилизацију осигураног лица и олакшавање кретања спадају:
1) штапови, штаке, ходалице – ако се тим помагалима омогућује или
побољшава кретање (стајање и ход);
2) механички или електрични болеснички кревет – постеља са додацима
(трапез и ограда) ако је непокретно, а потребна му је промена положаја
у лежећем ставу;
3) дизалица за непокретне пацијенте;
4) тоалетна инвалидска колица за осигурана лица који су тешко покретни
или непокретни;
5) сточић за исхрану у постељи код тешко покретних пацијената;
повишица за WC шољу (са или без рукохвата) код осигураних лица који
имају потешкоће са коришћењем тоалета због слабости мишића или
тежих оштећења зглоба кука или колена.
5. Очна помагала
Члан 15.
Зависно од индикација прописаних овим правилником, осигурано лице добија

наочаре и друга очна помагала.
Наочаре са стаклима или од оптичке пластике у диоптрији дају се осигураном лицу
за корекцију оштрине вида на даљину и близину у случају аметропије или презбиопије.
Наочаре са млечним стаклима дају се осигураном лицу које има диплопију и
монокуларну афакију и у случају анизокорије.
Наочаре са тамним или фотосензитивним стаклима без диоптрије дају се осигураном
лицу у случајевима:
1) унакажења спољашњих делова капака (ентропиум, ектропиум већег
степена, енофталмус корнеосинблефарон);
2) фликтенулозног кератокоњуктивитиса;
3) обољења предњег сегмента ока (паренхиматозни кератити, склерозни
кератити,
херпетични-дисциформни,
дентрични
кератити
и
иридоциклит које траје више од два месеца);
4) обољења очног дна и очног живца (хориодит, хориоретинит, ретинит,
неурит, неуроретинит, аtrophia incompleta) ако процес није саниран;
5) интраокуларних операција (катаракте и глаукома), вађења страног тела
из ока, компликације после операције (ирит) и крвављења у стакластом
делу ока и друго.
Наочаре са тамним или фотосензитивним стаклима без диоптрије и са заштитом са
стране односно оклузијом уметањем потребног додатка на обичне тамне наочаре, дају се
осигураном лицу у случају аблације ретине, пролећног катара, псеудоафакије или
афакије, ако постоји феномен блештања.
Наочаре са тамним или фотосензитивним стаклима без диоптрије са стенопеичним
отвором дају се осигураном лицу у случају аблације ретине и крвављења у стакластом
делу ока.
Члан 16.
Наочаре са тамним или фотосензитивним стаклима у диоптријама, поред наочара из
члана 15. став 4. тачке 2) овог правилника, дају се осигураном лицу код кога, поред
обољења из члана 15. став 4. тачке 2) овог правилника, постоји истовремено и неко од
обољења из члана 15. став. 4. тачке 3 – 5) овог правилника.
Осигураном лицу коме се дају наочаре са тамним или фотосензитивним стаклима у
диоптријама из члана 15. став 4. тачке 1) овог правилника не дају се наочаре са обичним
тамним или фотосензитивним стаклима.
Наочаре са тамним стаклима од пластичне масе дају се осигураном лицу које је слепо.
Члан 17.
Наочаре са бифокалним или мултифокалним стаклима дају се осигураном лицу код
кога се утврди неопходна професионална потреба за корекцијом оштрине вида на
близину и на даљину.
Фреснелове призме од 4 РD до 20 РD дају се осигураном лицу код постојања
индикација за лечење поремећеног бинокуларног вида и амблиопије (слабовидости).
Члан 18.
Наочаре са специјалним системом сочива (телескопске наочаре) дају се осигураном
лицу са веома слабим видом, коме се оштрина вида на оба ока не може побољшати
обичним стаклима за корекцију вида.

Члан 19.
Контактна сочива дају се осигураном лицу у случају:
1) кератоконуса;
2) анизометропије веће од 30;
3) аметропије веће од 4D;
4) албинизма;
5) аниридије;
6) афакије;
7) промена на кожи носа и лица (осетљивост, неуралгија).
Контактна сочива из става 1. овог члана дају се осигураном лицу ако се утврди да то
лице подноси контактна сочива.
Члан 20.
Терапијска контактна сочива дају се осигураном лицу у случају:
1) булозне кератопатије;
2) синдрома сувог ока;
3) дистрофије рожњаче;
4) корнеалних улкуса;
5) стања после кератопластике;
6) стања после перфоративне повреде рожњаче;
7) других стања према индикацијама.
Осигураном лицу може се истовремено одобрити набавка одговарајућих наочара и
контактних сочива када је индикована њихова истовремена употреба.
Члан 21.
Осигураном лицу дају се очне протезе, и то:
1) очна протеза од пластичне масе, при анофталмусу (недостатак ока);
2) љуспаста протеза када није потребно енуклеирати око;
3) магнетна протеза која се уграђује приликом енуклеације очне јабучице;
4) орбитална протеза или епитеза, ако поред недостатка очне јабучице
постоји и унакажење очне регије.
У случају унакажености ока, осигураном лицу даје се тамна очна повеска.
Члан 22.
Слепом осигураном лицу дају се металне таблице за писање Брајевим писмом, сат и
штап.
Брајева писаћа машина даје се слепом осигураном лицу – детету које се налази на
школовању и другом лицу ако је обучено на Брајевом писму.
Репродуктор се може дати слепом осигураном лицу – детету на школовању и другом
слепом осигураном лицу ако је члан библиотеке за слепе.
6. Слушна помагала
Члан 23.
Слушни апарат (амплификатор) даје се осигураном лицу код кога је губитак слуха на
оба уха већи од 40 децибела у говорним фреквенцијама, а коме се слух лечењем не може

побољшати испод те границе, ако се тоналним и говорним аудиометријским
испитивањем, као и тестирањем карактеристика амплификатора, утврди да се може
постићи задовољавајући рехабилитациони ефекат.
Слушни апарат даје се:
1) деци предшколског узраста одмах по утврђивању оштећења слуха ако
се, с обзиром на ментално стање и оштећење слуха, може очекивати
развој говора уз стручни рехабилитациони поступак са слушним
амплификатором;
2) деци на школовању ако им се слушним апаратом омогућује праћење
наставе;
3) деци са тешким оштећењем слуха када им слушни апарат може
олакшати праћење наставе у специјалним одељењима за наглуву децу
или у заводима – домовима за такву децу;
4) осталим осигураним лицима ако им употреба слушног апарата
омогућава повољнији рехабилитациони ефекат или радни односно
социјални контакт.
Осигурано лице има право на израду индивидуалне шкољке за слушни апарат,
уколико анатомски услови и јачина слушног апарата онемогућавају коришћење
стандардних апарата.
Слушни апарат се не даје потнуно глувом лицу.
7. Помагала за омогућавање гласног говора
Члан 24.
Апарат за омогућавање гласног говора (електроларинкс) даје се осигураном лицу које
је трајно изгубило моћ говора због болести, повреде или оперативног захвата на гркљану,
ако се тестирањем утврди да се помоћу таквог апарата може постићи задовољавајући
рехабилитациони ефекат, а учење езофагеалног говора није дало задовољавајући
резултат.
Говорна протеза даје се осигураном лицу које је трајно изгубило моћ говора због
болести, повреде или оперативног захвата на гркљану, ако се тестирањем утврди да се
помоћу таквог апарата може постићи задовољавајући рехабилитациони ефекат, а учење
езофагеалног говора није дало задовољавајући резултат.
Осигурано лице има право на помагала, односно потрошни материјал након уградње
говорне протезе, и то:
1) измењивач топлоте и ваздуха – НМЕ Касете;
2) адхезивни држач касете – Adhesive;
3) трахеална канила – силиконска;
4) додатак за туширање – Shower Aid;
5) чеп за затварање говорне протезе – Plug;
6) пумпица за испирање говорне протезе – Flush.
8. Зубнопротетичка средства
Члан 25.
Осигураном лицу обезбеђују се зубнопротетичка средства, и то:
1) све врсте круница и надоградњи зуба;
2) покретне и непокретне протезе;

3) оптуратуре, ресекционе протезе и епитезе;
4) шине код пародонтопатије и нагризне шине код артропатије
темпоромандибуларних зглобова;
5) ортопедско-ортодонтска помагала;
6) протетичке надокнаде код аномалија вилица и зуба.
Члан 26.
Осигураним лицима стављају се зубне крунице:
1) када је деструирана круна зуба, а није довољно само пломбирање;
2) на зубе – носаче непокретних протеза;
3) на зубе – носаче кукица (по потреби);
4) ако то захтева положај зуба;
5) ради регулисања висине загрижаја.
Ливене крунице стављају се осигураном лицу:
1) ако се квар зуба не може на бољи начин санирати;
2) ради регулисања висине загрижаја;
3) ради израде дводелних мостова и преноса притиска парцијалних
покретних протеза.
Члан 27.
Зубнопротетичка средства из члана 25. овог правилника обезбеђују се осигураном
лицу ако му недостаје један зуб или више зуба, односно ако су му оштећени вилица или
меко ткиво.
Осигураном лицу не обезбеђују се:
1) покретне и непокретне протезе ако му недостаје један од молара или
други премолар једнострано или обострано;
2) непокретне протезе – привесци уназад, осим ако недостаје латерални
секутић односно први премолар.
Осигураном лицу не обезбеђују се истовремено мост и парцијална покретна протеза
на преосталим зубима, осим кад недостаје горњи латерални секутић или ако се преостали
зуби повезују у једну целину израдом непокретне конструкције која ће носити разне
врсте система за ретенцију парцијалних покретних протеза.
Члан 28.
Покретна протеза обезбеђује се, по правилу, осигураном лицу коме недостају више
од три зуба један до другог у пределу премолара или молара.
Непокретна протеза обезбеђује се осигураном лицу коме недостају више од три
зубаједан до другог, кад размак између зубаносача, оклузија и артикулација то
дозвољавају или ако недостају четири секутића.
Као носач непокретне протезе може се користити и умњак, ако је довољно чврст да
обезбеђује ношење такве протезе за предвиђени рок трајања.
Члан 29.
На основу медицинских индикација, осигураном лицу обезбеђује се покретна или
непокретна протеза (привремена или имедијатна).
Осигураном лицу не обезбеђује се привремена или имедијатна протеза ако постоје

индикације за обезбеђење трајне протезе.
Члан 30.
На основу медицинских индикација, осигураном лицу обезбеђују се еносални
дентални имплантанти у случају тоталне безубости доње вилице ради израде покретног
протетичког рада, када није могуће израдити адекватну тоталну протезу услед
ресорпције алвеоларног гребена, као и у случајевима једностране безубости горње и
доње вилице када недостају премолари и молари.
Осигураниом лицу обезбеђују се еносални дентални имплантанти у случају
недостатка једног зуба естетске регије.
Члан 31.
Оптуратори, ресекционе протезе и епитезе и протетичке надокнаде код аномалија
вилица и зуба обезбеђују се осигураном лицу као самостално или додатно
зубнопротетичко средство, ако је оштећено коштано или меко ткиво вилице и лица.
Шине, као основно или додатно зубнопротетичко средство у лечењу
пародонтопатије, обезбеђују се осигураном лицу са додатком вештачких зуба или без тих
зуба.
Ортопедско-ортодонтска помагала обезбеђују се осигураном лицу код аномалије
вилица и зуба.
9. Друга помагала и санитарне справе
Члан 32.
Осигураном лицу дају се кожне рукавице:
1) коме су потпуно одузета два главна нерва на истој руци (улнарис,
радиалис и медианус);
2) коме је одузет брахијални плексус на једној руци, тако да прсте те руке
не може да употребљава;
3) коме су ампутирана најмање два прста једне шаке;
4) коме су услед повреде или обољења прсти деформисани, тако да не
може да носи готове рукавице;
5) коме су ампутирани или одузети један или оба доња екстремитета, ако
мора да користи штаке или штапове, без обзира на то да ли носи
протетичко односно ортотичко средство;
6) које на шакама има трофичне промене јачег степена или теже
васкуларно обољење са променама на прстима;
7) коме је услед анкилозе великих зглобова доњих екстремитета потребна
употреба штаке или штапова односно штапа;
8) ако је слепо;
9) које има анкилозу или контрактуру лактадо 90°;
10) које управља механичким инвалидским колицима (летње и зимске).
Члан 33.
Компресивни рукав или систем за кратко-еластичну компресивну бандажу даје се
осигураном лицу које има претећи или развијени лимфедем руке.
Компресивна чарапа (натколеница или доколеница), даје се осигураном лицу које има

проширене вене на нози.
Тубулкус чарапе дају се осигураном лицу које има венски улкус на потколеницама.
Систем за кратко-еластичну компресивну бандажу даје се осигураном лицу које има
изражене отоке на нози укључујући и претећи или развијени лимфедем.
После ампутације или реампутације горњег или доњег екстремитета осигураном лицу
даје се еластични завој у фази припреме патрљка за протезу и то у случају ампутације
натколенице – три комада, а у случају осталих ампутација – два комада.
Еластични завој може се заменити бандажном навлаком (потколеном или
натколеном) за обликовање патрљка.
Осигураном лицу женског пола које носи протезу за доњи екстремитет даје се пар
комперивних и естетских чарапа.
Члан 34.
Зависно од медицинских индикација, осигураном лицу дају се и следећа помоћна
помагала, и то:
1) утези – у случају настајања умбиликалне, ингвиналне или феморалне
херније;
2) суспензоријум – у случају настајања скроталне херније или трауматских
или инфламаторних промена на мошницама или тестисима, као и у
случају обољења од varicocellae;
3) појас – у случају: настајања умбиликалне или неке друге врсте херније
предњег трбушног зида, спуштеног стомака за најмање 7 cm, мобилног
бубрега, гравидитета са изузетно слабим трбушним мишићима, већих
оперативних захвата на стомаку ако постоји изразита слабост трбушног
зида, као и у случају јаче израженог висећег стомака са слабим
трбушним зидом;
4) перика – ако је јаче изражена трајна ћелавост као последица скалпирања
коже главе односно ако је изражена трајна и потпуна ћелавост услед
повреде или болести;
5) вештачка дојка са прслучетом у случају ампутације дојке;
6) средства естетске рестаурације (вештачки нос, вештачка ушна шкољка,
вештачки део лица-ако постоји одређени дефект лица или главе, а
пластична операција није индикована или није у могућности да коригује
постојећи дефект или ако осигурано лице не пристаје на пластичну
операцију;
7) компресивна одела (комплетна или делимична) у периоду
рехабилитације опекотина, ради превенције хипертрофичних ожиљака
(келоида) и контрактура;
8) привремене индивидуалне или динамичне шине у превенцији
контрактура после опекотина и оперативних захвата за врат и
екстремитете.
Члан 35.
Осигураном лицу дају се и следећа помагала и санитарне справе:
1) појас са кесом за измет са 60 кеса и пастом за негу стоме, на месечном
нивоу;
2) систем за деривацију столице код колостоме једноделни – самолепљиви
(30 комада) на месечном нивоу;
3) систем за деривацију столице код колостоме дводелни (десет подлога,

60 кеса) на месечном нивоу;
4) систем за деривацију течне столице код илеостоме једноделни–
самолепљиви (30 кеса) на месечном нивоу;
5) систем за деривацију течне столице код илеостоме дводелни (десет
подлога, 60 кеса) на месечном нивоу;
6) систем за деривацију течне столице код илеостоме (десет подлога и 30
кеса са испустом) на месечном нивоу;
7) атхензивна – лепљива паста 30 грама, једна на три месеца (до четири
годишње);
8) заштитна паста за поравњавање неравнина око стоме, једна на шест
месеци.
9) кеса за мокраћу (урин – рецептор) ако се по савременим методама
лечења не може регулисати вољно пражњење мокраћне бешике, а када
употреба кесе за мокраћу није могућа дају се папирне пелене у количини
неопходној за задовољење једномесечне потребе;
10) кесе за уростому са заштитним прстеном и заштитним пастама (15
комада месечно);
11) пенис – клеме за инконтиненцију (шест комада годишње);
12) навлака за пенис за инконтиненцију;
13) ноћни судови (гуска и лопата) непокретном лицу или ако услед болести
лежи у постељи дуже од три месеца;
14) пелене (разне врсте) и улошци за одрасла осигурана лица која су
непокретна или имају инконтиненцију и деци преко две године која
имају инконтиненцију у склопу урођеног или стеченог неуролошког
дефицита, до 90 комада месечно (30 комада може издати изабрани лекар
без конзилијарног мишљења);
15) стални катетер ако се мокраћна бешика не може празнити слободном
дренажом: Фолијев катетер (20 комада годишње или силиконски
катетер десет комада годишње);
16) једнократни
катетер
за
интермитетнтну самокатетеризацију
(лумбрификовани) код пацијената који су обучени за њихово
коришћење (90 комада месечно);
17) пластични шприц од 2 cm3 за једнократну употребу или аутоинјектор –
ако болује од шећерне болести, а индиковано је давање инсулина;
18) тест трака за самоконтролу кретања шећера у крви за осигурана лица
оболела од шећерне болести која се дијализирају и одговарајући број
ланцета (колико пропише ендокринолог);
19) глуко-тест апарат за брзо одређивање количине шећера у крви и
одговарајући број тест трака за осигурано лице до навршене 26. године
живота са нестабилним инсулин – зависним дијабетесом, на предлог
ендокринолога;
20) џепна пљуваоница – ако болује од туберкулозе плућа;
21) ендотрахеална канила (два комада) – ако је извршена трахеотомија;
22) гумирани подметач за постељу (два комада годишње);
23) једнократни подлошци за постељу – ако лежи у постељи, а постоји
уринарна или фекална инконтиненција (30 комада месечно);
24) антидекубитално јастуче (типа Рохо, силиконски или од другог
материјала) или антидекубитални котур – ако се услед обољења или
повреде очекује дуготрајна непокретност (у постељи или инвалидским
колицима) и постоји опасност од декубитуса (улцерације);
25) антидекубитални душек (типа Рохо, силиконски или од другог

материјала) – ако је осигурано лице непокретно услед повреда или
обољења, а постоји опасност од настанка декубитуса;
26) концентратор за кисеоник на електрични погон за континуирану
оксигену терапију у кућним условима код хроничне плућне
инсуфицијенције након клиничког испитивања (изнајмљивање);
27) црево и левак за вештачку исхрану ако се храни вештачки преко отвора
на зиду желуца;
28) бронхоаспиратор за кућне услове код осигураника са трахеостомом;
29) електростимулатор за централну одузетост мускулатуре горњих и
доњих екстремитета (функционална електростимулација – ФЕС);
30) распршивач инхалатор или боца са кисеоником са системом за давање
кисеоника ако болује од дуготрајних респираторних обољења са
непрекидним дисајним тегобама.
III.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛА
1. Прописивање помагала
Члан 36.

Осигурано лице остварује право на помагала која су утврђена Листом помагала на
основу медицинске индикације утврђене за свако поједино помагало у складу са овим
правилником, и одговарајуће медицинске документације којом се доказују те
индикације.
Осигурано лице има право на помагала које прописује надлежни лекар, односно лекар
одговарајуће специјалности на основу прегледа, утврђеног здравственог стања и
медицинских индикација и друго у складу са одредбама овог правилника.
Надлежним лекаром из става 2. овог члана подразумева се изабрани лекар или лекар
специјалиста из војноздравствених установа и цивилних здравствених установа (на
територијама где примарну здравствену заштиту осигурана лица остварују у цивилним
здравственим установама из Плана мреже Републичког фонда за здравствено осигурање,
у складу са закљученим уговором Фонда за СОВО и Републичког фонда за здравствено
осигурање.
Када је за прописивање помагала потребно мишљење лекара одговарајуће
специјалности, односно мишљење три лекара (Конзилијарно мишљење) одговарајућих
специјалности, такво мишљење се не може издавати за период дужи од шест месеци.
Члан 37.
Осигурано лице које остварује здравствену заштиту у војноздравственој установи,
право на помагало из овог правилника остварује на основу обрасца СнСл-С-90.0. (Рецепт
за оретопедско помагало-санитарну справу) и СнСл-17.2 (Рецепт за наочаре).
Осигурано лице које остварује здравствену заштиту у цивилној здравственој
установи право на помагало из овог правилника остварује на основу обрасца за
прописивање, одржавање и ремонт помагала „Образац ОПП“ и рецепта за наочаре–које
прописује Републички фонда за здравствено осигурање.
Обрасци из ст. 1. и 2. овог члана важе 90 дана од дана издавања од стране надлежног
лекара.
Изузетно од става 2. овог члана, осигурано лице остварује право на одређена
помагала на основу лекарског рецепта „Образац ЛР-1“ (у даљем тексту: лекарски рецепт)

који је прописан правилником којим Републички фонд за здравствено осигурање уређује
начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог осигурања.
Образац лекарског рецепта за прописивање помагала из става 4. овог члана важи 30
дана од дана издавања од стране ординирајућег лекара.
Ако осигурано лице у року из става 3. овог члана испоручиоцу не преда образац или
образац не може да искористи из било којег другог разлога (губитак обрасца,
неупотребљивост обрасца због оштећења или нечитљивости података и слично), у
обавези је да обнови поступак прописивања помагала и Фонду за СОВО достави
неискоришћен оверен образац, а у случају губитка обрасца достави писану изјаву да
образац није искористило.
Члан 38.
За одређене врсте помагала које су прописане у Листи помагала, чија је набавна цена
већа од 80.000,00 динара, организациона јединица Министарства одбране надлежна за
војно здравство даје претходну сагласност оправданости набавке помагала, а на основу
важећег конзилијарног мишљења.
Претходна сагласност из става 1. овог члана која је позитивна садржи и обавештење
за осигурано лице, да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала, поново јави
лекару специјалисти који је прописао помагало ради провере функционалности
испорученог помагала, у случајевима утврђеним овим правилником.
Право на помагало из става 1. овог члана одобрава Фонд за СОВО који је утврдио
својство осигураног лица оверавањем обрасца.
Право на помагало утврђено овим правилником, за које није прописан поступак
давања претходне сагласности о оправданости прописивања помагала у смислу става 1.
oвог члана, осигураном лицу утврђује Фонд за СОВО.
Члан 39.
Осигураном лицу се за одређене врсте помагала утврђена овим правилником, овера
обрасца врши уз утврђивање обавезе враћања помагала Фонду за СОВО.
У случају из става 1. овог члана, овера обрасца врши се уз реверс – писану изјаву
осигураног лица или лица које је донело образац на оверу, да ће помагало које по
овереном обрасцу буде преузето, бити враћено Фонду за СОВО у року до 30 дана по
престанку потребе за коришћењем помагала или по истеку утврђеног рока трајања за
помагало.
Ако је узрок престанка потребе за коришћењем помагала смрт осигураног лица,
законски заступник или наследник осигураног лица, у обавези је да врати помагало
Фонду за СОВО, осим помагала за надокнаду дела тела (протезе за горње и доње
екстремитете) која се не враћају.
Помагала за која је утврђена обавеза враћања посебно су обележена у Листи
помагала.
IV.

РОК ТРАЈАЊА ПОМАГАЛА
Члан 40.

Осигураном лицу помагало се даје на коришћење према утврђеним роковима трајања,
дефинисаним Листом помагала, за сваку врсту помагала.

Рокови трајања помагала утврђују се према старосној доби осигураног лица и другим
критеријумима датим у Листи помагала, зависно од врсте помагала и исказују се у
месецима или годинама, а код помагала која се одржавају – у најмањој дужини трајања.
Рокови трајања помагала одређени овим правилником, рачунају се од дана испоруке
помагала осигураном лицу.
Прописивање дела помагала који има краћи рок трајања од целог помагала врши се у
складу са роком трајања тог дела помагала.
По истеку прописаног рока трајања помагала добијеног по овом правилнику, осим
ортопедске обуће, обичних ципела, специјалних ципела и помагала из члана 33. овог
правилника, осигурано лице може добити ново помагало само ако је помагало које
користи дотрајало, ако функционално не одговара или ако је услед оштећења постало
неупотребљиво.
Пре истека рокова трајања помагала предвиђених овим правилником, израдиће се
осигураном лицу ново помагало односно поправиће се већ дато помагало ако је
неупотребљивост помагала настала услед анатомских или функционалних промена
односно после истека гарантног рока услед неиздржљивости материјала од кога је оно
израђено.
Пре истека рока трајања протезе, лежиште протезе може се заменити ако код
осигураног лица коме су ампутирани горњи или доњи екстремитети настане знатна
атрофија патрљка, па због тога мора да носи три или више навлака (чарапа) на патрљку.
Члан 41.
Зависно од узраста, занимања и врсте посла, осигурана лица у погледу рокова трајања
помагала из члана 42. овог правилника разврстана су у следеће групе:
I.
група – осигурана лица до навршене седме године живота;
II.
група – осигурана лица од осме године живота до навршених 18 година
живота;
III.
група – осигурана лица преко навршених 18 година живота.
Члан 42
Рокови трајања помагала према групама из члана 41. овог правилника износе за:
Индикована помагала
I групу
II групу
III групу
1) протезе за горњи екстремитет
осам месеци
18 месеци
три године
2) протезе за доњи екстремитет
шест месеци
девет месеци
три године
3) протезе за купање
две године
три године
пет година
4) ортотичка средства
шест месеци
једну годину
три године
5) ортопедска обућа
шест месеци
једну годину
18 месеци
6) кожне рукавице
једну годину
једну годину
две године
7) утеге
три месеца
осам месеци
једну годину
8) суспензоријум
три месеца
осам месеци
једну годину
9) појас
три месеца
осам месеци
једну годину
10) штапове и штаке:
a) ако се носи протеза
једну годину
18 месеци
30 месеци
b) ако се не носи протеза
шест месеци
осам месеци
једну годину
11) дубак и сталак за ходање
једну годину
две године
пет година
12) ортопедске улошке
шест месеци
осам месеци
осам месеци
13) перику
18 месеци
две године
две године
14) ноћни суд
три године
три године
15) аутоинјектор
18 месеци
18 месеци
18 месеци

16) глуко-тест
17) џепну пљуваоницу
18) ендотрахеалну канилу:
a) металну
б) гумену или пластичну
19) гумирани подметач за постељу
20) антидекубитално јастуче или
антидекубитални котур
21) антидекубитални душек
22) распршивач и инхалатор
23) црево за вештачку исхрану
24) компресивна одела
25) привремене индивидуалне
статичке или динамичке шине

10 година

10 година
три године

10 година
три године

једну годину
шест месеци
једну годину

једну годину
шест месеци
једну годину

две године

две године

две године
једну годину
три месеца
једну годину

две године .
једну године
3 месеца
три месеца
две године

Члан 43.
Рокови трајања помагала према групама из члана 41. овог правилника износе за:
1) уређај за безбедно управљање моторним возилом аутоматски (саксомат)
- пет година, а механички – три године;
2) болеснички кревет – десет година;
3) инвалидска колица (тоалетна, механичка и електромоторна) – пет
година;
4) компресивнеи естетске чарапе – шест месеци;
5) еластични завој – један месец;
6) вештачку дојку – једна година;
7) вештачки нос, вештачку ушну шкољку и вештачки део лица – две
године;
8) електростимулатор – шест месеци.
Члан 44.
Рокови трајања очних помагала износе за:
1) оквире наочара:
а) за осигурана лица – децу до навршених седам година живота – једна
година;
б) за осигурана лица – децу од осме године живота до навршених 18
година живота – 18 месеци;
в) за осигурана слепа лица – три године;
г) за остала осигурана лица – пет година;
2) стакла у диоптријама:
а) за осигурана лица – децу до седам година живота – једна година;
б) заосигурана лица – децу преко седам до 18 година живота – 18
месеци;
в) за остала осигурана лица – три године;
3) млечна стакла – 30 месеци;
4) тамна или фотосензитивна стакла у диоптријама и без диоптрије - као
рокови трајања из тачке 2. овог члана;
5) тамна стакла од пластичне масе – три године;
6) бифокална стакла и Фреснелове призме – четири године;
7) наочаре са специјалним системом сочива (телескопске наочаре) – четири

године;
8) контактна сочива тврда и гаспермеабилна – 15 месеци за сва осигуарана
лица, а мека контактна сочива – према медицинским индикацијама за
осигурана лица до навршених седам година живота, шест месеци за
осигурана лица од осме године живота до навршених 16 година живота
и 18 месеци за осигурана лица преко навршених 16 година живота;
9) очне протезе:
а) за осигурана лица до 20 година живота – према медицинским
индикацијама;
б) за остала осигурана лица – две године;
10)
очне повеске - шест месеци;
11)
Брајева писаћа машина – трајно;
12)
сат за слепе – десет година;
13)
штап за слепе – десет година;
14)
репродуктор – десет година.
Члан 45.
Рок трајања слушног апарата за децу до седам година живота износи две године, за
лица од осме године живота до 26 година живота – три године, а за остала осигурана лица
– четири године.
Апарат за омогућавање гласног говора обезбеђује се осигураном лицу само једанпут.
Осигураном лицу обезбеђују се делови апарата из става 2. овог члана по истеку
гарантног рока, као и потребне оправке на начин предвиђен за слушна помагала.
Нови апарат из става 2. овог члана обезбеђује се осигураном лицу ако се оштећени
апарат не може поправити.
Осигурано лице из става 1. овог члана има право на нови слушни апарат и пре истека
рока трајања слушног апарата, ако је дошло до промене стања слуха толико да се
додељеним слушним апаратом не постиже задовољавајуће побољшање слуха.
Осигурано лице – дете са обостраним тешким оштећењем слуха има право на два
слушна апарата, ако се на тај начин омогућује успешна рехабилитација, а остала
осигурана лица – само изузетно, према специфичним захтевима службе.
Деца до 18 година живота једанпут годишње имају право на израду нових
индивидуалних шкољки за слушни апарат.
Члан 46.
Рок трајања зубно-протетичких средстава износи за:
1) крунице, ливене металне надоградње и непокретне протезе – четири године;
2) крунице на зубима – носачима покретних парцијалних протеза – три године;
3) крунице од акрилата – једна година;
4) покретне парцијалне протезе од акрилата – две године;
5) покретне тоталне протезе од акрилата – три године;
6) покретне протезе са металном плочом – четири године;
7) имедијатне парцијалне протезе – шест месеци;
8) имедијатне тоталне протезе – једна година.
Зубно-протетичка средства из члана 25. овог правилника за која у ставу 1. овог члана
није одређен рок трајања, обезбеђују се осигураном лицу према предлогу лекара
појединца.
Рокови из става 1. овог члана теку од дана када је осигураном лицу намештено зубнопротетичко средство.

Пре истека рокова из ст. 1. и 2. овог члана, за протетичко средство које је израђено у
цивилној здравственој установи, ако је протетичко средство постало неупотребљиво у
првој половини наведеног рока, осигураном лицу обезбеђује се израда новог протетичког
средства на терет установе која је израдила то средство, а у другој половини наведеног
рока на терет Фонда за СОВО, без плаћања партиципације.
Члан 47.
Лекар који прописује помагало у обавези је да утврди да ли је потреба за помагалом
трајна или привремена.
Уколико је потреба за помагалом привремена, такво помагало се може издати из
залиха Фонда за СОВО, на основу рецепта лекара специјалисте.
Уколико такво помагало не постоји на залихама Фонда за СОВО, помагало се оверава
и издаје по процедури утврђеној овим правилником.
Члан 48.
Стакло у диоптријама осигурано лице добија и пре истека одрећеног рока трајања ако
се разлика у сферној или цилиндричној корекцији измени за 0,5 диоптрија.
Телескопске наочаре и контактна сочива могу се, у случају потребе, доделити и пре
истека одређеног рока трајања ако је то, по мишљењу клинике за очне болести, потребно
осигураном лицу.
Пре истека прописаног рока трајања, осигураном лицу даје се ново очно помагало и
у случају неупотребљивости помагала која је настала услед повреде на раду или других
околности, на које осигурано лице није могло да утиче, а на предлог лекара специјалисте.
Члан 49.
Сва помагала предвиђена за враћање дефинисана у Листи помагала и чланом 39. овог
правилника (инвалидска колица, болеснички кревет, електростимулатор за централну
одузетост перонеалне мускулатуре, боца са кисеоником, ЦПАП апарат и др.) враћају се
органу који је одобрио њихову набавку, када престане потреба коришћења.
ИСПОРУКА ПОМАГАЛА
Члан 50.
Осигурано лице у складу са овим правилником остварује право на помагала, делове
помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала код правних
и физичких лица – произвођача помагала, односно других правних и физичких лица која
имају дозволу за обављање промета медицинских средстава, са којима Фонд за СОВО
има закључен уговор, у војним апотекама, као и у цивилним апотекама и апотекарским
установама са којима Фонд за СОВО има закључен уговор.
Испоручилац помагала одговоран је за квалитет, безбедност и ефикасност помагала.
Испоручилац помагала потребно је да има:
1) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији испоручиоца
као привредног субјекта;
2) решење Министарства здравља да може да се баве производњом,
односно прометом медицинских средстава;
3) решење Агенције за лекове и медицинска средства за упис помагала у
Регистар медицинских средстава, осим апотека и здравствених установа

које делатност обављају на основу закона и имају уговор са Фондом за
СОВО о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања.
Фонд за СОВО за потребе обезбеђивања помагала, делова помагала и потрошног
материјала за поједина помагала закључује уговоре о испоруци помагала са
испоручиоцима из става 1. овог члана, по ценама које не могу бити веће од уговорених
цена.
Уговори из става 4. овог члана закључују се по захтеву испоручиоца помагала
поднетог на основу јавног позива.
Уговори из става 4. овог члана закључују се на период од три године.
Члан 51.
Помагала која осигураним лицима Фонд за СОВО обезбеђује на основу овог
правилника, морају да буду:
1) произведена, одржавана и употребљавана према прописаним условима
и за намену за коју су произведена тако да не угрожавају здравље
корисника помагала и других особа;
2) произведена према одговарајућем квалитету у складу са прописима
донетим на основу Закона о лековима и медицинским средствима;
3) да имају дозволу за стављање у промет, издату од стране надлежног
органа, односно агенције, у складу са законом.
Обавеза испоручиоца
Члан 52.
Испоручилац је у обавези да осигураном лицу испоручи функционално помагало
израђено у свему према одговарајућем обрасцу.
Испоручилац уручује помагало осигураном лицу одмах, а најкасније у року од 15
дана од дана примљеног одговарајућег обрасца.
Члан 53.
Ако је на обрасцу СнСл-С-90.0, ОПП или лекарском рецепту ЛР-1 прописана
количина серијски произведеног помагала неусклађена са количином помагала у
оригиналном паковању, због чега није могуће испоручити прописану количину
помагала, испоручилац је у обавези да испоручи најближу већу количину помагала, с
обзиром на количину оригиналног паковања серијски произведеног помагала.
Члан 54.
Квалитет и функционалност испорученог помагала у складу са одговарајућим
обрасцем, гарантује испоручилац, односно извођач стоматолошких надокнада.
Испоручилац је у обавези да, уз помагало изда упутство за употребу и одржавање,
као и гарантни лист који садржи: гарантни рок произвођача за цело помагало и поједине
делове, право на рекламацију, право и услове одржавања (сервисирање, поправка,
ремонт и замена помагала или дела помагала зависно од врсте помагала), као и списак
овлашћених сервиса за одржавање најмање за рок трајања помагала утврђен овим
правилником.

Гарантни рок испоручиоца за помагало или део помагала не може бити краћи од
гарантног рока произвођача помагала или дела помагала.
Испоручилац је у обавези да о свом трошку одржава помагало или део помагала до
краја гарантног рока, као и да уз сваки замењен део изда гарантни лист.
Гарантни рок тече од дана испоруке помагала осигураном лицу.
V.

ПРОВЕРА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОМАГАЛА
Члан 55.

Лекар специјалиста или конзилијум који је прописао помагало, за помагала за која је
то предвиђено овим правилником, врши проверу функционалности помагала, у року од
30 дана од дана уручења помагала осигураном лицу, потврђивањем да је испоручено
одговарајуће помагало, и то:
1) да је помагало које служи за функционалну и естетску замену
изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, које спречава
настанак деформитета и коригује постојећи деформитет и које олакшава
вршење основних животних функција (ортозе – мидери и протезе);
2) да је испоручено помагало одговарајућег стандарда у складу са овим
правилником и да је исправно (да је израђено у складу са прописаним
елементима за то помагало);
3) да је осигурано лице корисник помагала.
Списак помагала за која ће се обављати провера функционалности биће регулисан
посебним упутством Фонда за СОВО.
Проверу функционалности из става 1. овог члана по правилу врши лекар
специјалиста или конзилијум који је помагало прописао, уз присуство осигураног лица,
а изузетно, у случају спречености лекара специјалисте који је помагало прописао, врши
лекар специјалиста исте специјалности у тој здравственој установи (у даљем тексту:
лекар специјалиста).
О извршеној провери из става 1. овог члана сачињава се извештај о провери
функционалности на обрасцу ИПФ у складу са одредбама овог правилника.
Образац ИПФ попуњава се у три примерка, од којих један примерак здравствена
установа у којој је запослен лекар специјалиста који је прописао помагало, у року од три
дана од дана извршене провере функционалности испорученог помагала доставља
Фонду за СОВО, а два примерка се уручују осигураном лицу, од којих је један примерак
за испоручиоца.
Проверу функционалности стоматолошких надокнада врши доктор стоматологије (у
даљем тексту: изабрани стоматолог) или лекар специјалиста који је прописао помагало,
у складу са овим правилником. Податак о извршеној провери функционалности
стоматолошке надокнаде уноси се у стоматолошки здравствени картон осигураног лица
и о провери функционалности не сачињава се извештај из става 4. овог члана.
Члан 56.
У случају писаног приговора осигураног лица на испоручено помагало, који је поднет
Фонду за СОВО у року од 15 дана од дана потврђене функционалности, директор Фонда
за СОВО у обавези је да формира комисију од три члана, и то: лекар одговарајуће
специјалности на предлог организационе јединице Министарства одбране надлежне за
војно здравство, испоручилац спорног помагала и лице запослено у Фонду за СОВО.

Директор Фонда за СОВО у обавези је да формира комисију из става 1. овог члана и
у случају писаног приговора осигураног лица поднетог у року од 15 дана, на испоручено
помагало за које није овим правилником прописана провера функционалности.
Комисија из ст. 1. и 2. овог члана, у присуству осигураног лица, доноси оцену о
функционалности помагала, односно оцену по приговору осигураног лица.
Ако комисија из ст. 1. и 2. овог члана утврди недостатак у функционалности
помагала, односно утврди основаност приговора, испоручилац је у обавези да отклони
недостатке на терет онога ко је одговоран за настали недостатак.
VI.

ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И ЗАНАВЉАЊЕ ПОМАГАЛА
Члан 57.

Осигурано лице има право на одржавање одређених помагала које обухвата
сервисирање помагала, поправку помагала или дела помагала и замену дела помагала, на
терет Фонда за СОВО у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања
помагала, под условом да је претходно извршена провера функционалности издатог
помагала у складу са одредбама овог правилника.
Осигурано лице има право и обавезу на сервисирање одређених помагала које
обухвата редован годишњи сервис.
Осигурано лице има право на поправку помагала или дела помагала у случају квара
до кога је дошло без кривице у руковању осигураног лица.
Осигурано лице у складу са овим правилником има право на замену дела помагала
који је услед употребе дотрајао.
Осигурано лице има право на ремонт одређених помагала по истеку рока трајања
помагала, под условом да је претходно извршена провера функционалности издатог
помагала у складу са одредбама овог правилника.
Ремонт помагала подразумева замену дела помагала у складу са Листом помагала.
Сервисирање, поправка или замена помагала или дела помагала и ремонт, врше се у
поступку који је прописан за остваривање права на помагало.
Одржавање, односно сервисирање помагала, поправку помагала или дела помагала и
замену дела помагала и ремонт, уписује сервисер у сервисну књижицу.
Сервисну књижицу из става 8. овог члана осигураном лицу издаје сервисер најкасније
код првог сервисирања, што се ближе регулише уговором из члана 50. став 4. овог
правилника.
У сервисну књижицу из става 8. овог члана, уписују се најмање следећи подаци:
1) назив помагала;
2) шифра помагала прописана овим правилником;
3) произвођач, односно испоручилац;
4) гарантни рок помагала;
5) датум издавања помагала осигураном лицу;
6) врста услуге у оквиру одржавања (сервисирања, поправке и замене),
односно ремонта;
7) датум извршене услуге одржавања, односно ремонта;
8) потпис и печат овлашћеног сервисера.
Осигурано лице сноси трошкове поправке помагала, односно дела помагала, ако
намерно или због непажње, односно неодговарајућег коришћења, нестручне употребе,
или не поштовања упутства о употреби, уништи, односно поквари помагало или део
помагала.
Фонд за СОВО уговором из члана 50. став 4. овог правилника регулише одржавање
одређених помагала и ремонт помагала.

Члан 58.
По истеку рока трајања утврђеног овим правилником, за помагало за које је утврђена
обавеза враћања, осигурано лице има право на издавање истоврсног помагала, ако
овлашћени сервисер оцени да је раније издато помагало неупотребљиво и да се
поправком не може оспособити за даљу употребу о чему издаје писану потврду.
Осигурано лице нема право на ново помагало за које је утврђена обавеза враћања када
је истекао рок трајања помагала, за период за који је према мишљењу овлашћеног
сервисера то помагало још увек употребљиво, одговара осигураном лицу и одговарајућег
је квалитета.
Члан 59.
Под занављањем помагала, у смислу овог правилника, подразумева се право на
замену помагала другим помагалом исте врсте пре истека рока трајања утврђеног овим
правилником, које стиче осигурано лице код кога наступе такве анатомске или
функционалне промене, због којих је даља употреба издатог помагала немогућа.
Процену анатомских или функционалних промена и оцену оправданости
прописивања новог помагала врше три лекара одговарајуће специјалности или
конзилијум.
Члан 60.
Овера обрасца за замену и добијање другог помагала исте врсте, врши се у Фонду за
СОВО.
Осигурано лице у обавези је да Фонду за СОВО врати помагало, чија се замена врши
у року од седам дана од дана испоруке новог помагала.
VII.

КОРИШЋЕЊЕ ПОМАГАЛА
Члан 61.

Осигураном лицу издаје се ново или коришћено помагало.
Осигураном лицу издаје се ново помагало, ако Фонд за СОВО не располаже
коришћеним, исправним помагалом.
Под коришћеним помагалом из става 1. овог члана, сматра се сервисирано помагало
које је враћено Фонду за СОВО, у складу са овим правилником, а за које је утврђено да
је исправно.
За свако помагало које је враћено Фонду за СОВО, а није рађено по мери осигураног
лица, овлашћени сервисер утврђује исправност, односно дотрајалост помагала. Утврђену
исправност враћеног помагала овлашћени сервисер потврђује овером сервисне књижице,
уз присуство овлашћеног радника Фонда за СОВО задуженог за пријем враћеног
помагала.
Помагало је дотрајало када вредност поправке износи више од 51% цене новог
помагала исте врсте, што сервисер утврђује у извештају у присуству овлашћеног радника
Фонда за СОВО задуженог за пријем враћеног помагала.
Процену дотрајалости враћеног помагала врши сервисер на позив овлашћеног
радника Фонда за СОВО, одмах по пријему враћеног помагала, а сервисирање помагала
за које је утврђено да није дотрајало, врши се у складу са закљученим уговором из члана
50. став 4. овог правилника.

Од момента враћања помагала до издавања осигураном лицу сервисираног
коришћеног помагала, осим у периоду сервисирања, враћено помагало се налази у
просторијама Фонда за СОВО.
Процена дотрајалости и сервисирање враћеног помагала уређује се уговором са
испоручиоцем из члана 50. став 4. овог правилника.
Подаци о сервисирању коришћеног помагала које није дотрајало, уписују се у
сервисну књижицу из члана 57. став 8. овог правилника.
Коришћено помагало за које је утврђено да је исправно, осигураном лицу издаје Фонд
за СОВО, при чему у гарантни лист уписује датум испоруке.
Код коришћених помагала, гарантни рок утврђује испоручилац и тај рок износи
најмање половину гарантног рока за нова помагала.
Рок трајања коришћеног помагала је половина рока трајања истоврсног новог
помагала утврђеног овим правилником.
Члан 62.
Фонд за СОВО одређује лице за пријем враћених помагала, обезбеђује простор за
пријем враћених помагала и позива овлашћеног сервисера ради утврђивања исправности,
односно дотрајалости враћеног помагала.
О враћеним помагалима и утврђеној исправности, односно дотрајалости помагала,
Фонд за СОВО води посебну евиденцију.
Директор Фонда за СОВО, за помагало за које је утврђено да је дотрајало у смислу
члана 61. став 5. овог правилника, доноси одлуку да се такво помагало уступи без
накнаде војно здравственој установи или установи социјалне заштите са којом Фонд за
СОВО има закључен уговор или рециклира. За рециклирање Фонд за СОВО закључује
уговор са овлашћеним субјектима за рециклирање.
VIII.

ОБРАСЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМАГАЛО
Члан 63.

Обрасци за остваривање права на помагала су:
1) Рецепт за ортопедско помагало – санитарну справу СнСл-С-90.0;
2) Рецепт за наочаре СнСл-17.2;
3) Образац за прописивање, одржавање и ремонт помагала – образац ОПП;
4) Лекарски рецепт – Образац ЛР-1;
5) Образац реверса;
6) Специјалистички налаз;
7) Конзилијарно мишљење;
8) Сагласност надлежне организационе јединице Министарства одбране
надлежне за војно здравство за помагала преко 80.000 динара;
9) Извештај о провери функционалности помагала – Образац ИПФ.
Члан 64.
Образац за прописивање, одржавање и ремонт помагала СнСл-С-90.0 (Прилог
образац 1).
Образац за прописивање, наочара СнСл-17.2 (Прилог образац 2).
Образац за прописивање, одржавање и ремонт помагала – Образац ОПП чији садржај
утврђује Републички фонд за здравствено осигурање.

Образац из става 3. овог члана на полеђини садржи оверу матичне филијале, која се
попуњава за помагала за која је Листом помагала прописана овера матичне филијале –
оверу врши Фонд за СОВО.
Листа помагала која се прописују на обрасцу из ст. 1. – 3. овог члана, дата је у овом
правилнику и чини његов саставни део.
Члан 65.
На лекарском рецепту из члана 63. став 1. тачка 4) овог правилника, изабрани лекар
прописује осигураном лицу одређена помагала у складу са Листом помагала која се
издају у апотеци.
Помагала која изабрани лекар прописује на лекарском рецепту утврђена су на
месечном нивоу, а издају се у количини одређеној у Листи помагала.
Листа помагала која се прописују на лекарском рецепту из става 1. овог члана, дата
је у овом правилнику и чини његов саставни део.
Члан 66.
Образац реверса, прописан овим правилником, дат је у овом правилнику и чини
његов саставни део.
Реверс се попуњава у три примерка када је помагало ново. Један примерак обрасца
реверса задржава Фонд за СОВО при овери обрасца за прописивање помагала, а два
примерка обрасца реверса враћају се осигураном лицу које их предаје испоручиоцу
помагала. Испоручилац помагала оба примерка обрасца реверса оверава, један примерак
обрасца реверса враћа осигураном лицу, а други примерак обрасца реверса доставља
Фонду за СОВО уз рачун за испоручено помагало.
За коришћено помагало реверс се попуњава у два примерка и то један за осигурано
лице, а други остаје Фонду за СОВО.
Образац из става 1. овог члана је лист формата А4 (димензије 210 x 297 mm), штампан
црном бојом на хартији беле боје.
Члан 67.
Образац Извештаја о провери функционалности помагала – ИПФ из члана 63. тачка
9) овог правилника је лист формата А4 (димензија 210 mm х 297 mm) штампан црном
бојом на хартији беле боје.
Члан 68.
Фонд за СОВО организује и спроводи контролу извршења закључених уговора са
испоручиоцем помагала.
IX.

ИЗРАДА И НАБАВКА ПОМАГАЛА
Члан 69.

За помагала предвиђена овим правилником важе они типови и стандардни делови
помагала који се обезбеђују осигураницима – радницима на територији Републике
Србије.

Члан 70.
Осигураном лицу обезбеђују се протезе, лежишта протеза и саставни делови протеза
израђени од стандардног материјала, који испуњава техничко-медицинске услове.
Члан 71.
Кожне рукавице израђују се од стандардне коже, постављене крзном или фланелом.
Кожне рукавице из члана 32. овог правилника постављају се крзном у случајевима из
тач. 1, 2, 6. и 7, а фланелом у случајевима из тачке 3, 4, 5, 8. и 9.
Члан 72.
Ортопедска обућа израћује се од стандардне коже, у облику који је прилагођен
облику стопала под оптерећењем.
Члан 73.
Оквири за наочаре који се обезбеђују осигураним лицима израђују се од пластичне
масе, с тим што крилца оквира морају бити појачана металном арматуром.
Очне протезе изрђују се од пластичне масе, стакла, порцулана или неке друге
материје подесне за ту врсту помагала.
Ако стандардни облик и величина очне протезе не одговарају облику и величини
коњуктивалне врећице, очна протеза се израћује по мери.
Члан 74.
Брајева писаћа машина, касетофон и репродуктор, који се дају као помагала под
условима прописаним овим правилником, набављају се преко Савеза слепих Републике
Србије односно аутономне покрајине.
Члан 75.
Слушни апарат се осигураном лицу даје на основу налаза и мишљења лекара
специјалисте за болести уха, носа и грла, који има могућност да вокалним и тоналним
аудиолошким испитивањима, као и стручним тестирањем карактеристика
амплификатора, одреди рехабилитациони ефекат и осигура рехабилитациони поступак и
на основу тога, уз оториноларинголошку дијагнозу, утврди да осигураном лицу треба
доделити апарат таквих електроакустичких карактеристика који ће најбоље одговарати
у датом случају оштећења слуха.
Под условима из става 1. овог члана, осигурано лице добија један од стандардних
облика слушног апарата који му одговара по својим електроакустичким
карактеристикама.
Члан 76.
Апарат за омогућавање гласног говора из члана 24. овог правилника даје се на основу
предлога лекара специјалисте за болести уха, носа и грла.

X.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.

Упутство из члана 55. став 2. овог правилника донеће Управни одбор Фонда за СОВО
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Спровођење поступка и закључивање уговора из члана 50. став 4. овог правилника
извршиће Фонд за СОВО у року од 180 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 78.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне
справе (,,Службени војни лист“, бр. 23/94 и 8/96).
Члан 79.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном
листу“.
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