
На основу члана 43. став 5. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању 
(„Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05 – исправка),  
    Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање на седници одржаној 30. октобра 
2009. године, донео је 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
о изменама и допунама Правилника о врстама 
и стандардима медицинских средстава која 

се уграђују у људски организам, на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања  

 

 
Члан 1. 

    У Правилнику о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски 
организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 
37/08) у члану 2. група И после речи: „абдоминалној хирургији” брише се зарез и додају речи: „и 
гастроентерологији”.  
 

Члан 2. 
    У Листи имплантаната, група И. АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА, 
Шифра: 002, Врста имплантата: „Мрежице за херније (киле)” колона „Стандарди имплантаната”, 
мења се и гласи:  
 
 

„Шифра Врста 
имплантанта Стандарди имплантаната 

002. Мрежице за 
херније 
(киле) 

Различите величине (6x11 цм, 
8x15 цм, 15x15 цм, 20х30 цм, 
30x30 цм, 30,5x30,5 цм) израђене 
од полипропилена и других 
биокомпатибилних синтетских 
материјала” 

 
 
    У Листи имплантаната, група И. АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА, 
Шифра: 003, Врста имплантата: „Двокомпозитна мрежица за  хернију (килу)” колона „Стандарди 
имплантаната”, мења се и гласи: 
 

„Шифра Врста имплантанта Стандарди имплантаната
003. Двокомпозитна мрежица за  хернију  
(килу) Израђене од полипропилена и других биокомпатибилних 

синтетских материјала” 
 

 
 
    У Листи имплантаната, група И. АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА, 
после Шифре: 003, додаје се нова Шифра: „097”, Врста имплантата: „Стент за гастроинтестинални 
тракт”, која гласи: 



„Шифра Врста имплантанта Стандарди имплантаната 
097. Стент за 

гастроинтестинални тракт 
Различитих конструкција и начина експанзије, израђени од 
метала или металних легура” 

 
Члан 3. 

    У Листи имплантаната, група ИИ. ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА, после Шифре: 005, додаје се 
нова Шифра: „098”, Врста имплантата: „Спирале за ендоваскуларни третман АВ малформација”, 
која гласи: 
 

„Шифра Врста имплантанта Стандарди имплантаната  
098. Спирале за 

ендоваскуларни 
третман АВ 
малформација 

Различитих димензија 
израђених од метала или 
металних легура” 

 
Члан 4. 

    У Листи имплантаната, група ВИИ. ОНКОЛОГИЈА, после Шифре: 038, додаје се нова Шифра: 
„099”, Врста имплантата: „Трахеални стент”, која гласи: 

„Шифра Врста 
имплантанта Стандарди имплантаната 

099. Трахеални стент Различитих димензија, израђени 
од пластике, метала или металних 
легура” 

 
 
    У Листи имплантаната, група ВИИ. ОНКОЛОГИЈА, после Шифре: 099, додаје се нова Шифра: 
„100”, Врста имплантата: „Трахеобронхијални стент”, која гласи: 

„Шифра Врста имплантанта Стандарди имплантаната 
100. Трахеобронхијални стент Различитих димензија, израђени 

од пластике, метала или 
металних легура” 

 
Члан 5. 

    Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
 
 
     

          01/2 број 54-3009/09 
          У Београду, 30. октобра 2009. године 

          Управни одбор Републичког завода  
за здравствено осигурање 

            Председник, 
          др Рајко Косановић, с.р. 

          


