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83. 

На основу члана 10. став 1. тачка 2) Уредбе о надлежности, делокругу, организацији 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 123-5 од 7. фебруара 2023. године), доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ИНДИКАЦИЈАМА И НАЧИНУ  
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА 

Члан 1. 

У Правилнику о индикацијама и начину остваривања права на медицинско-техничка помагала („Службени 
војни лист”, број 11/22), у Прилогу 1. ЛИСТА ПОМАГАЛА СА ИНДИКАЦИЈАМА, за шифру 335 у колони 2 
после речи: „пумпa” додају се речи: „са директном комуникацијом са сензором за очитавање континуираног мерења 
нивоа шећера”. 

После помагала под шифром 335 додају се нова помагала под шифром 335а, која гласе: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

335а 

Спољна пор-
табилна ин-
сулинска 
пумпа без 
могућности 
директне ко-
муникације 
са сензором 
за очитавање 
континуи-
раног мерења 
нивоа шеће-
ра 

Осигурано лице оболело од D. Mellitus 
тип I леченог интензивираном конвен-
ционалном терапијом инсулином (4 и 
више доза), које има незадовољавајућу 
гликорегулацију у периоду од 12 месе-
ци (приложена три налаза гликозили-
раног хемоглобина – HbА1c који мора 
бити већи или једнак 8,5%), уз меди-
цинску документацију о кретању гли-
кемије о чему осигурано лице води 
дневник, ако постоје услови за дуго-
трајну безбедну примену овог вида 
инсулинске терапије. Осигурано лице 
оболело од D. Mellitus тип I леченог 
интензивираном конвенционалном те-
рапијом инсулином (4 и више доза), 
које има незадовољавајућу гликорегу-
лацију у периоду од 12 месеци (прило-
жена три налаза гликозилираног хемо-
глобина – HbА1c који мора бити већи 
или једнак 7,5%) и уз постојање инци-
пијентне дијабетесне нефропатије 
(приложен налаз UEA 30 до 300 
mg/24h) или манифестне нефропатије 
(приложен налаз UEA већи од 300 
mg/24h), уз медицинску документаци-
ју о кретању гликемије о чему осигу-
рано лице води дневник, ако постоје 
услови за дуготрајну безбедну приме-
ну овог вида инсулинске терапије. 

За прво прописивање: 
– специјалиста интерне медицине – ендо-

кринолог здравствене установе терцијар-
ног нивоа (за одрасле и труднице), уз про-
писану медицинску документацију и ми-
шљење специјалисте интерне медицине – 
ендокринолога да осигурано лице није у 
могућности да спроводи терапију спољ-
ном портабилном инсулинском пумпом са 
директном комуникацијом са сензором за 
очитавање континуираног мерења нивоа 
шећера; 

– специјалиста педијатрије – ендокринолог 
здравствене установе терцијарног нивоа 
(за осигурано лице до 18 година живота), 
уз прописану медицинску документацију 
и мишљење специјалисте педијатрије – 
ендокринолога да осигурано лице није у 
могућности да спроводи терапију спољ-
ном портабилном инсулинском пумпом са 
директном комуникацијом са сензором за 
очитавање континуираног мерења нивоа 
шећера – конзилијално мишљење.  

За прописивање новог помагала, уз до-
каз да раније додељено помагало није 
употребљиво: 
– специјалиста интерне медицине – ендо-

кринолог здравствене установе терци-
јарног нивоа ( за одрасле и труднице); 

– специјалиста педијатрије – ендокрино-
лог здравствене установе терцијарног 
нивоа (за осигурано лице до 18 година); 

– конзилијарно мишљење о неопходно-
сти наставка примене овог вида инсу-
линске терапије.  

– рецепт образац 
СнСл-С-90.0 или 
образац ОПП 

– конзилијарно ми-
шљење и 

– образац ИПФ 
  

 ДА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

335а 

Спољна пор-
табилна ин-
сулинска 
пумпа без 
могућности 
директне ко-
муникације 
са сензором 
за очитавање 
континуира-
ног мерења 
нивоа шећера. 

Осигурано лице до 18 година живо-
та на интезивираној терапији инсу-
лином, које има незадовољавајућу 
гликорегулацију у периоду од 12 
месеци уз најмање приложена три 
налаза гликозилираног хемоглобина 
(Hb А1с) већи или једнак 7,5% из 
здравствене установе која прописује 
и издаје медицинско-техничко по-
магало, тешко контролисану шећер-
ну болест (brittle diabetes) или пона-
вљајуће кетоацидозе. 
Осигурано лице женског пола, обо-
лело од D. Mellitus тип I лечено ин-
тензивираном конвенционалном 
терапијом инсулином, које има ло-
шу гликорегулацију уз два прило-
жена налаза гликозилираног хемо-
глобина (HbА1с) који мора бити 
већи или једнак 7%, у преконцеп-
цијском периоду, док се трудноћа 
не оствари, и за време трудноће,  
уз приложен налаз специјалисте 
гинекологије, ако постоје услови  
за дуготрајну безбедну примену 
овог вида инсулинске терапије. 

За прво прописивање: 
– специјалиста интерне медицине – ен-

докринолог здравствене установе тер-
цијарног нивоа (за одрасле и трудни-
це), уз прописану медицинску доку-
ментацију и мишљење специјалисте 
интерне медицине – ендокринолога  
да осигурано лице није у могућности 
да спроводи терапију спољном порта-
билном инсулинском пумпом са ди-
ректном комуникацијом са сензором 
за очитавање континуираног мерења 
нивоа шећера; 

– специјалиста педијатрије – ендокрино-
лог здравствене установе терцијарног 
нивоа (за осигурано лице до 18  
година живота), уз прописану меди-
цинску документацију и мишљење 
специјалисте педијатрије – ендокрино-
лога да осигурано лице није у могућ-
ности да спроводи терапију спољном 
портабилном инсулинском пумпом са 
директном комуникацијом са сензором 
за очитавање континуираног мерења ни-
воа шећера;  

– конзилијално мишљење.  
За прописивање новог помагала, уз до-
каз да раније додељено помагало није 
употребљиво: 
– специјалиста интерне медицине – ендо-

кринолог здравствене установе терци-
јарног нивоа (за одрасле и труднице); 

– специјалиста педијатрије – ендокрино-
лог здравствене установе терцијарног 
нивоа (за осигурано лице до 18  
година); 

– конзилијарно мишљење о неопходно-
сти наставка примене овог вида инсу-
линске терапије.  

– рецепт образац 
СнСл-С-90.0 или 
образац ОПП 

– конзилијарно ми-
шљење и 

– образац ИПФ 
  

 ДА 

 

 
За шифру 343 у колони 2 после речи: „пумпу” додају се речи: „са директном комуникацијом са сензором 

за очитавање континуираног мерења шећера”. 
После помагала под шифром 343 додаје се ново помагало под шифром 343а, које гласи: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

343а 

Потрошни 
материјал за 
спољну пор-
табилну ин-
сулинску 
пумпу без 
могућности 
директне ко-
муникације 
са сензором 
за очитавање 
континуира-
ног мерења 
шећера.  

Осигурано лице које 
користи спољну ин-
сулинску портабилну 
пумпу без могућно-
сти директне комуни-
кације са сензором за 
очитавање континуи-
раног мерења шећера. 

За прво прописивање: 
– специјалиста интерне медицине – ендо-

кринолог здравствене установе терцијар-
ног нивоа (за одрасле и труднице); 

– специјалиста педијатрије – ендокринолог 
здравствене установе терцијарног нивоа 
(за осигурано лице до 18 година  
живота); 

– конзилијарно мишљење 

За наредна прописивања: 
– изабрани лекар уз мишљење специјали-

сте интерне медицине – ендокринолога 
здравствене установе терцијарног нивоа 
(за одрасле и труднице); 

– изабрани лекар уз мишљење лекара спе-
цијалисте педијатрије – ендокринолога 
здравствене установе терцијарног нивоа 
(за осигурано лице до 18 година). 

– рецепт обра-
зац СнСл-С-
15.2 или 
образац 
ОПП или 
Образац 2 

  

 НЕ 

Осигурано лице 
има право на: 
– катетере 10 

ком. месечно 
– шприцеве 10 

ком. месечно. 
Потрошни мате-
ријал издаје се на 
шестомесечном 
нивоу. 

 
За шифру 518 у колони 6 речи: „6 месеци” замењују се речима: „1 комад месечно, помагало се издаје за 

период од 6 месеци”. 
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Члан 2. 

У Прилогу 2. ШИФАРНИК ПОМАГАЛА, за шифру 335 у колони 2 после речи: „пумпа” додају се речи: 
„са директном комуникацијом са сензором за очитавање континуираног мерења шећера”. 

После помагала под шифром 335 додаје се ново помагало под шифром 335а, које гласи: 
 

1 2 3 4.1 4.2 

335а 

Спољна портабилна инсулинска пумпа без 
могућности директне комуникације са 
сензором за очитавање континуиираног 
мерења нивоа шећера  

335а серијски производ 1 х 1 

 
За шифру 343 у колони 2 после речи: „пумпу” додају се речи: „са директном комуникацијом са сензором 

за очитавање континуираног мерења шећера”. 
После помагала под шифром 343 додаје се ново помагало под шифром 343а, које гласи: 

 
1 2 3 4.1 4.2 

343а01 катетери – серијски 
производ 

1 х 10 (месечно) 

343а 

Потрошни материјал за спољну портабилну 
инсулинску пумпу без могућности 
директне комуникације са сензором за 
очитавање континуираног мерења шећера 343а02 шприцеви – серијски 

производ 
1 х 10 (месечно) 

Члан 3. 

У Прилогу 3. НАЈВИШИ ИЗНОС НАКНАДЕ ДЕЛА ПОМАГАЛА ИЛИ ЦЕЛОГ ПОМАГАЛА, 
Табела 1.2. ПРОТЕЗЕ ЗА ДОЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТЕ, мења се и гласи: 

 

1.2. ПРОТЕЗЕ ЗА ДОЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТЕ  

1.2.1. ПОТКОЛЕНЕ ПРОТЕЗЕ 

1 2 3 4.1 4.2 5 6 

01201 привремено лежиште пластика 49.000,00 

01202 лежиште пластика 30.000,00 

01203 стопало пластика, кожа 5.000,00 012 

Протеза после делимич-
не ампутације стопала по 
Шопарту и Лисфранку 
(Chopart, Lisfranc) 

01204 ортопедска ципела по 
мери 2 х 1 4.500,00 

93.000,00

01301 привремено лежиште пластика 49.000,00 

01302 лежиште пластика 30.000,00 

01303 уметак тепефон 20.000,00 

01304 адаптер метал, дрво 2.000,00 

01305 протетско стопало пластика 7.000,00 

01306 суспензија тканина, кожа 4.600,00 

013 

Потколена протеза после 
ампутације стопала по 
Сајму (Symе) са ослон-
цем на кондиле тибије 

01307 ортопедска ципела по 
мери 2 х 1 4.500,00 

121.600,00

01401 привремено лежиште пластика 49.000,00 

01402 лежиште пластика 30.000,00 

01403 уметак тепефон 20.000,00 

01404 потколени део – малеол дрво, пластика 3.500,00 

01405 протетско стопало пластика 7.000,00 

01406 транстибијална 
суспензија 

кожа, eластична 
тканина 4.600,00 

014 

Потколена (транстиби-
јална) егзоскелетна пла-
стична протеза (функци-
онална) 

01407 ортопедска ципела по 
мери 2 х 1 4.500,00 

123.100,00
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1 2 3 4.1 4.2 5 6 

01501 привремено лежиште пластика 49.000,00 

01502 лежиште пластика 30.000,00 

01503 уметак педилин 20.000,00 

01504 одговарајући адаптер за 
лежиште метал 2.000,00 

01505 
скелетни потколени део 
са одговарајућим адапте-
ром 

метал, дрво 10.500,00 

01506 протетско стопало са од-
говарајућим адаптером 

пластика, метал, 
дрво 10.200,00 

01507 козметска облога молтопрен 5.500,00 

01508 транстибијална 
суспензија 

еластична су-
спензијска ко-
леница (кожа, 
тканина) 

4.600,00 

015 

Потколена (транстиби-
јална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
основни ниво покретљи-
вости (К1 ниво покре-
тљивости) 

01509 ортопедска ципела по мери 2 х 1 4.500,00 

140.800,00

01601 привремено лежиште пластика 49.000,00 

01602 лежиште пластика 30.000,00 

01603 силиконски уметак са 
завртњем силикон лајнер 33.000,00 

01604 одговарајући адаптер за 
лежиште нерђајући челик 4.600,00 

01605 
скелетни потколени део 
са одговарајућим адапте-
ром 

нерђајући челик 10.500,00 

01606 
протетско стопало – ди-
намичко са одговарају-
ћим адаптером 

серијски 
производ 34.000,00 

01607 козметска облога молтопрен 5.500,00 

01608 транстибијална 
суспензија 

бравица за  
закључавање 
(са еластичном 
суспензијском 
коленицом) 

24.500,00 

016 

Потколена (транстиби-
јална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
пацијенте са ограниче-
ним кретањем ван куће 
(К2 ниво покретљиво-
сти) 

01609 ортопедска ципела по 
мери 2 х 1 4.500,00 

200.100,00

01701 привремено лежиште пластика 49.000,00 

01702 лежиште 
пластика ојача-
на графитним 
влакнима 

48.000,00 

01703 уметак гел навлака 28.000,00 

01704 одговарајући адаптер за 
лежиште титанијум 4.600,00 

01705 
скелетна потколена цев 
са одговарајућим адапте-
ром 

титанијум 14.500,00 

01706 
протетско стопало – кар-
бонско стопало са одго-
варајућим адаптером 

титанијум и кар-
бонска влакна, 
двострука кар-
бонска опруга, 
водоотпорно, 
носивост 125 kg

175.500,00 

01707 козметска облога молтопрен 5.500,00 

01708 транстибијална 
суспензија 

вентил вакуум 
(са суспензиј-
ском гел коле-
ницом) 

9.700,00 

017 

Потколена (транстиби-
јална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
пацијенте без ограниче-
ња кретања ван куће  
(К3 ниво покретљивости) 

01709 ортопедска ципела по мери 2 х 1 4.500,00 

343.800,00
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1 2 3 4.1 4.2 5 6 

01801 привремено лежиште пластика 49.000,00 

01802 лежиште 
пластика ојачана 
графитним влак-
нима 

48.000,00 

01803 уметак гел навлака 28.000,00 

01804 одговарајући адаптер за 
лежиште титанијум 4.600,00 

01805 скелетна потколена цев са 
одговарајућим адаптером титанијум 14.500,00 

01806 
карбонско протетско сто-
пало са одговарајућим 
адаптером 

титанијум и кар-
бонска влакна, 
двострука кар-
бонска опруга, 
водоотпорно,  
носивост 125 kg 

235.000,00 

01807 козметска облога молтопрен 5.500,00 

01808 транстибијална 
суспензија 

вакуум вентил 
који је у саставу 
цеви (са суспен-
зијском гел ко-
леницом) 

9.700,00 

018 

Потколена (транстиби-
јална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
високо активне пацијенте 
(нпр. рекреативне и 
спортске активности;  
К4 ниво покретљивости) 

01809 ортопедска ципела по мери 2 х 1 4.500,00 

403.300,00

1.2.2. НАТКОЛЕНЕ ПРОТЕЗЕ 

02001 привремено лежиште пластика 49.000,00 

02002 лежиште пластика 96.000,00 

02003 уложак силикон лајнер 37.700,00 

02004 
дезартикулационо колено 
с кочницом, модуларно 
полицентрично 

метал, пластика 70.800,00 

02005 скелетни потколени део титанијум 12.400,00 

02006 протетско стопало метал, карбонска 
влакна 12.000,00 

02007 козметска облога пластика, сунђер 3.000,00 

02008 суспензија кожа, тканина 4.600,00 

020 
Протеза после дезарти-
кулације колена ендоске-
летна (функционална)  

02009 ортопедска ципела по мери 2 х 1 4.500,00 

294.500,00

02101 привремено лежиште пластика 57.000,00 

02102 лежиште пластика 70.000,00 

02103 одговарајући адаптер за 
лежиште метал 7.600,00 

02104 скелетни натколени део метал 8.500,00 

02105 

механичко колено – јед-
ноосовинско са кочницом 
– са одговарајућим адап-
тером 

метал 28.000,00 

02106 скелетнa потколена цев са 
одговарајућим адаптером метал 14.500,00 

02107 протетско стопало са од-
говарајућим адаптером пластика 7.000,00 

02108 козметска облога молтопрен 13.500,00 

02109 појас за суспензију 
протезе натколене текстил 5.000,00 

02110 флексибилни уметак (за 
уздужно-овално лежиште) педилин 12.000,00 

021 

Натколена (трансфемо-
рална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
основни ниво покретљи-
вости (К1 ниво покре-
тљивости) 

02111 ортопедска ципела по мери 2 х 1 4.500,00 

232.100,00



Страна 70 – Број 7 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 20. фебруар 2023.
 

1 2 3 4.1 4.2 5 6 

02201 привремено лежиште пластика 57.000,00 

02202 лежиште пластика 70.000,00 

02203 одговарајући адаптер за 
лежиште метал 2.000,00 

02204 
модулски део за везу 
натколеног лежишта  
и колена 

метал, модул 
оригиналан 
производ 

8.500,00 

02205 

механичко колено – јед-
ноосовинско самокочеће 
– са одговарајућим адап-
терима 

метал, пластика 35.000,00 

02206 
скелетнa потколена цев 
са одговарајућим адапте-
ром 

метал 5.000,00 

02207 
протетско стопало – дина-
мичко са одговарајућим 
адаптером 

метал, пластика 13.000,00 

02208 козметска облога молтопрен 13.500,00 

02209 трансферморална 
суспензија 

бравица за за-
кључавање 
(конструкција 
са механизмом 
за закључавање)

15.500,00 

02210 натколена силиконска 
навлака са завртњем  силикон, метал 30.000,00 

022 

Натколена (трансфемо-
рална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
пацијенте са ограниче-
ним кретањем ван куће 
(К2 ниво покретљивости) 

02211 ортопедска ципела по мери 2 х 1 4.500,00 

258.500,00

02301 привремено лежиште пластика 68.000,00 

02302 лежиште 
меко лежиште, 
ојачано карбон-
ским влакнима 

85.000,00 

02303 одговарајући адаптер за 
лежиште 

титанијум/пла-
стика 10.000,00 

02304 
модулски део за везу 
натколеног лежишта и 
колена 

титанијум, модул 
оригинални 
производ 

12.500,00 

02305 
колено – полицентрично, 
хидраулично – са одгова-
рајућим адаптерима 

алуминијум,  
са кочницом  
и опругом за 
олакшавање 
екстензије, во-
доотпорно, но-
сивост 125 kg  

140.000,00 

02306 скелетна потколена цев са 
одговарајућим адаптером титанијум 14.500,00 

02307 
карбонско протетско сто-
пало са одговарајућим 
адаптером  

титанијум и 
карбонска влак-
на, двоструком 
карбонском 
опругом, водо-
отпорно, носи-
вост 125 kg 

175.500,00 

02308 козметска облога молтопрен 13.500,00 

02309 суспензија 
вакуум суспен-
зија за мека ле-
жишта 

9.400,00 

02310 силиконски уложак про-
тезе за натколеницу 

силикон, 
оригинални 
производ 

38.000,00 

023 

Натколена (трансфемо-
рална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
пацијенте без ограничења 
кретања ван куће  
(К3 ниво покретљивости) 

02311 ортопедска ципела по мери 2 х 1 15.000,00 

596.400,00
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02401 привремено лежиште пластика 68.000,00 

02402 лежиште 
меко лежиште, 
ојачано карбон-
ским влакнима 

85.000,00 

02403 одговарајући адаптер  
за лежиште титанијум 10.000,00 

02404 
модулски део за везу 
натколеног лежишта и 
колена 

титанијум, модул 
оригинални про-
извод 

12.500,00 

02405 
колено – ротирајуће, хи-
драулично – са одговара-
јућим адаптерима 

алуминијум, мо-
дуларно моно-
центрично коле-
но, ротирајуће, 
хидраулично,  
са кочницом и 
опругом за олак-
шавање екстензи-
је, водоотпорно, 
носивост 125 kg 

210.000,00 

02406 скелетна потколена цев са 
одговарајућим адаптером титанијум 14.500,00 

02407 
карбонско протетско сто-
пало са одговарајућим 
адаптером  

титанијум и кар-
бонска влакна, 
двоструком кар-
бонском опругом, 
водоотпорно,  
носивост 125 kg  

235.000,00 

02408 козметска облога пластика – 
сунђер 13.500,00 

02409 суспензија 
вакуум суспен-
зија за мека ле-
жишта 

9.400,00 

02410 силиконски уложак 
протезе за натколеницу 

силикон, ориги-
нални производ 38.000,00 

024 

Натколена (трансфемо-
рална) ендоскелетна про-
теза (функционална) за 
високо активне пацијен-
те (нпр. рекреативне и 
спортске активности;  
К4 ниво покретљивости) 

02411 ортопедска ципела по мери 2 х 1 15.000,00 

725.900,00

02501 лежиште типа канадске 
корпе кожа 120.000,00 

02502 лежиште типа канадске 
корпе пластика 120.000,00 

02503 вештачки зглоб кука са 
кочницом пластика, метал 40.000,00 

02504 вештачки зглоб кука без 
кочнице пластика, метал 34.000,00 

02505 скелетни натколени део метал 5.000,00 

02506 механичко колено 
једноосовинско пластика, метал 35.000,00 

02507 скелетни потколени део метал 5.000,00 

02508 скочни зглоб (адаптер) метал 2.000,00 

02509 козметска облога сунђер, пластика 3.000,00 

02510 протетско стопало пластика 7.000,00 

02511 суспензија кожа/тканина 4.600,00 

02512 механичко колено –
једноосовинско метал 27.000,00 

02513 механичко колено са 
фрикцијом метал 55.000,00 

02514 механичко колено –
четвороосовинско метал 55.000,00 

025 
Протеза после дезарти-
кулације кука ендоске-
летна (функционална) 

02515 ортопедска ципела по мери 2 х 1 4.500,00 

521.600,00
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У табели 2.2. ОРТОЗЕ И АПАРАТИ ЗА ДОЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТЕ, за шифру 118 колона 6 број: „32.500,00” 
замењује се бројем: „37.500,00”. 

За шифру 125 колона 6 број: „13.000,00” замењује се бројем: „16.900,00”. 
За шифру 126 колона 6 број: „37.700,00” замењује се бројем: „42.700,00”. 
Табела 4.3. МЕДИЦИНСКЕ КОМПРЕСИВНЕ ЧАРАПЕ И КОМПРЕСИВНЕ ТУБУЛАРНЕ ОРТОЗЕ, 

мења се и гласи: 
 

4.3. МЕДИЦИНСКЕ КОМПРЕСИВНЕ ЧАРАПЕ И КОМПРЕСИВНЕ ТУБУЛАРНЕ ОРТОЗЕ 

4.3.1. НАТКОЛЕНЕ ЧАРАПЕ 

1 2 3 4.1 4.2 5 6 

315 
Натколене компресивне чарапе,  
I степен компресије, до 30 mm/Hg; 
CcL 1 

315 серијски производ текстил, пар  4.350,00

316 
Натколене компресивне чарапе, 
II степен компресије, до 40 mm/kg;  
CcL 2 

316 серијски производ текстил, пар  4.000,00

317 
Натколене до препоне компресивне 
чарапе, I степен компресије,  
до 30 mm/kg; CcL 1 

317 серијски производ текстил, пар  6.400,00

318 
Натколене до препоне компресивне 
чарапе, II степен компресије,  
до 40 mm/kg; CcL 2 

318 серијски производ текстил, пар  6.400,00

319 Натколене чарапе за превенцију 
тромбозе компресије 15/20 mm/Hg 319 серијски производ текстил, пар  3.000,00

4.3.2. ПОТКОЛЕНЕ ЧАРАПЕ 

320 
Потколене компресивне чарапе,  
I степен компресије, до 30 mm/Hg; 
CcL 1 

320 серијски производ текстил, пар  3.200,00

321 
Потколене компресивне чарапе,  
II степен компресије, до 40 mm/Hg; 
CcL 2 

321 серијски производ текстил, пар  2.900,00

322 Потколене превентивне компресивне 
чарапе 

322 серијски производ текстил, пар  1.808,18

323 
Градуисана компресивна ортоза за 
лечење венских рана – ulcus cruris 
venosum, 30 mm/Hg и више 

323 серијски производ текстил, пар  5.000,00

4.3.3 ХУЛАХОП 

324 Хулахоп чарапе I степена компресије 324 серијски производ текстил, ком.  5.000,00

325 Хулахоп чарапе II степена 
компресије 

325 серијски производ текстил, ком.  4.300,00

326 
Натколена компресивна чарапа са 
појасом, I степен компресије,  
до 30 mm/Hg; CcL 1 

326 серијски производ текстил, ком.  4.350,00

327 
Натколена компресивна чарапа  
са појасом, II степен компресије,  
до 40 mm/kg; CcL 2 

327 серијски производ текстил, ком.  5.424,55

328 Хулахоп чарапе за труднице, 
компресија I степена 

328 серијски производ текстил, ком.  6.950,00

329 Хулахоп чарапе за труднице, 
компресија II степена 329 серијски производ текстил, ком.  9.200,00
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У табели 4.4. ОСТАЛА ПОМАГАЛА И САНИТАРНЕ СПРАВЕ, за шифру 335 у колони 2 после речи: 
„пумпа” додају се речи: „са директном комуникацијом са сензором за очитавање континуираног мерења ни-
воа шећера”. 

После помагала под шифром 335 додаје се ново помагало под шифром 335а, које гласи:  

1 2 3 4.1 4.2 5 6 

335а 

Спољна портабилна инсулинска 
пумпа без могућности директне 
комуникације са сензором за очита-
вање континуираног мерења шећера 

335а серијски производ 1 x 1 

 

250.000,00 

У табели 5.4.1. ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА, за шифру 426 у колони 6 број: „33.000,00” замењује се бројем: 
„263.000,00”. 

Табела 6.5. КОНТАКТНА СОЧИВА, мења се и гласи: 

6.5. КОНТАКТНА СОЧИВА 

1 2 3 4.1 4.2 5 6 

517 Тврда 517 серијски производ силикон, 1 комад 1.100,00 

5181 
меко сочиво за корек-
цију сферне аметропи-
је, серијски производ 

желатин, 1 комад 793,94 

518 Меко сочивo 

5182 
меко сочиво за корек-
цију астигматизма,  
серијски производ 

желатин, 1 комад 1.327,27 

519 Гаспермеабилна – гаспропустљива 
контактна сочива 

519 серијски производ пластика, 1 комад 1.100,00 

520 Терапијска 520 серијски производ желатин, 1 комад 1.100,00 
 

Табела 6.7. ТИФЛОТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА, мења се и гласи: 

6.7. ТИФЛОТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА 
1 2 3 4.1 4.2 5 6 

525 Брајева писаћа машина 525 серијски производ писаћа машина за 
Брајево писмо 

 66.000,00

526 Брајев сат за слепе – ручни 526 серијски производ 

сат са казаљкама са 
заштитним поклопцем 
тактилним (рељефним) 
ознакама 

 18.000,00

527 Брајев сат за слепе – џепни 527 серијски производ 

сат са казаљкама са 
заштитним поклопцем 
тактилним (рељефним) 
ознакама 

 8.290,00

528 Наочаре са тамним стаклима  
од пластичне масе 

528 серијски производ са 
крилцима оквира 

пластика  400,00

529 Ултразвучни штап 529 серијски производ 

штап са ултразвучним 
сензором и звучним 
сигналом ради детек-
товања предмета у не-
посредној близини 

 48.500,00

530 Дејзи плејер 530 серијски производ 
дигитални уређај са 
звучном и говорном 
подршком 

 52.000,00

5300 Говорни софтвер за српски језик 
за слепа лице 

5300 серијски производ   30.000,00

531 Сат за слепе 531 серијски производ 

сат са функцијом го-
ворне најаве на срп-
ском језику, гласовне 
подршке за комплетно 
подешавање уређаја, 
те аутоматским изго-
вором тачног времена 

 21.960,00

532 Штап за слепе 532 серијски производ – 
на расклапање метал  1.700,00

533 Репродуктор 533 серијски производ   4.500,00
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Члан 4. 

У Прилогу 4. СПИСАК УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА И 
НАЈВИШИ ИЗНОСИ НАКНАДА КОЈЕ УКЉУЧУЈУ КОМПЛЕТНУ УСЛУГУ у делу I. ОДРЖАВАЊЕ 
ПРОТЕЗА, Табела 5.2. Замена дела натколене протезе по истеку гарантног рока на редном броју 26 за 
шифру А057 у колони 4 број: „333.500,00” замењује се бројем: „140.000,00”. 

На редном броју 29 за шифру А060 у колони 4 број: „300.000,00” замењује се бројем: „210.000,00”. 

Члан 5. 

У Прилогу 5. НАЈВИШИ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ОДРЕЂЕНА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПО-
МАГАЛА КОЈА СЕ ИЗДАЈУ ПРЕКО АПОТЕКЕ, за шифру 343 у колони 2 после речи: „пумпу” додају се 
речи: „са директном комуникацијом са сензором за очитавање континуираног мерења шећера”. 

После помагала под шифром 343 додаје се ново помагало под шифром 343а, које гласи: 

1 2 3 4.1 4.2 5 6 

343а01 
катетери – серијски 
производ 

1 х 10 (месечно) ком. 1.400,00

343а 

Потрошни материјал за спољну 
портабилну инсулинску пумпу 
без могућности директне комуни-
кације са сензором за очитавање 
континуираног мерења шећера 343а02 

шприцеви – серијски 
производ 

1 х 10 (месечно) ком. 334,00

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном листу”. 

 
Број: 57-11 
У Београду, 10. фебруара 2023. године 

В. д. председника 
Управног одбора 
потпуковник 
Милан Живић, с. р. 
 

84. 
Н А Р Е Д Б А  број 52-3 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 9. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин капетана артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
поручник 
НАНЧЕСКИ Љубише АНДРИЈА.  
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

85. 
Н А Р Е Д Б А  број 248-2 

КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ 
ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 24. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 

односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану оклопних јединица 
ПАВКОВИЋ Павла ЉУБОМИРУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

86. 
Н А Р Е Д Б А  број 723-1 

КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ 
ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 24. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану  
ЖУГИЋ Вукосава НЕМАЊА. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 
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87. 

Н А Р Е Д Б А  број 594-2 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ 

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 1. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику прве класе 
ВУКОСАВЉЕВИЋ Драгомира ЖЕЉКУ. 

 
Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

88. 

Н А Р Е Д Б А  број 3-5 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 10. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе  

старији водник  

АНЂЕЛКОВИЋ Бранислава МАРЈАН. Унапређује се 
са даном 17. децембра 2022. године; 

у чин заставника речних јединица  

старији водник прве класе 

МЛАДЕНОВИЋ Слободана СИНИША. Унапређује 
се са даном 11. октобра 2022. године; 

у чин заставника јединица за електронска дејства 

старији водник прве класе 

ТУБИЋ Драгог ДАРКО. Унапређује се са даном 11. 
октобра 2022. године; 

у чин заставника техничке службе 

старији водник прве класе 

ГАЈИЋ Родољуба МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
11. октобра 2022. године. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

89. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-56 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику техничке службе 
АНДРИЋ Славка МАРКУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

90. 
Н А Р Е Д Б А  број 1095-2 
КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 19. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 19. став 2. тачка 4) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и тачке 1. 
подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за реша-
вање о стањима у служби и другим односима у служби 
у Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/19, 16/19 
и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику прве класе  
ПЕТРОВИЋ Љубише ЖЕЉКУ. 
 

Командант 
пуковник 
Драган Антић, с. р. 

91. 
Н А Р Е Д Б А  број 793-1 

КОМАНДАНТА ЦЕНТРАЛНЕ 
ЛОГИСТИЧКЕ БАЗЕ 

ОД 27. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ 
 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику саобраћајне службе 
ДЕАНОВИЋ Петра БОЖИДАРУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Саша Петровић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 


