РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТЕВНО ОСИГУРАЊЕ
ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ КОЈА ЈЕ ПОСЛЕДИЦА
ПОВРЕДЕ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Сходно члану 1, став 3. Посебних услова за
колективно додатно здравствено осигурање за
случај здравствене неспособности која је последица
повреде, ова Табела се примењује за одређивање
процента трајне здравствене неспособности која је
последица повреде (у даљем тексту: Табела), и
саставни је део Посебних услова и уговора о
колективном осигурању за случај здравствене
неспособности које је последица повреде
У осигурању лица за случај здравствене
неспособности које је последица повреде код
одређивања
процента
трајне
здравствене
неспособности примењује се искључиво проценат
одређен овом Табелом.
Приликом примене одређених тачака из
Табеле за једну последицу, примењује се на истим
органима или екстремитетима она тачка која
одређује највећи проценат, односно није дозвољена
примена две тачке за исто функционално
оштећење, односно последицу.
Ако
је
дефиницијом
здравствене
неспособности израженом кроз одређену тачку
Табеле
предвиђено да постоји више степена
оштећења (разграничених ознакама а, б, в, г),
искључиво је право лекара цензора осигуравача да
процени степен здравствене неспособности
у
оквиру дефинисане тачке.
Ако
је
дефиницијом
здравствене
неспособности израженом кроз одређену тачку
Табеле
предвиђен проценат неспособности у
одређеном распону, искључиво је право лекара
цензора осигуравача да утврди овај проценат према
стручној процени у оквиру дефинисаног распона.
Субјективне тегобе у смислу смањења
моторне мишићне снаге, болова и отока на месту
повреде не узимају се у обзир при одређивању
процента трајне здравствене неспособности.
Индивидуалне способности, социјални положај или
занимање (професионална способност) осигураника
не узимају се у обзир при одређивању процента
здравствене неспособности.

Уводна одредба
Субјективне
тешкоће
у смислу
смањења
моторне мишићне снаге, болова и отока на месту

повреде не узимају се у обзир при одређивању
процента здравствене неспособности.
I ГЛАВА
1. Дифузне повреде мозга са клинички утврђеном
сликом:
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

декортизација односно децеребрација;
хемиплегија инветерираног типа са афазијом и
агнозијом;
деменција (Корсаковљев синдром);
обострани Паркинсонов синдром са израженим
ригором;
комплетна хемиплегија, параплегија, триплегија,
тетраплегија;
епилепсија
са
деменцијом
и
психичком
детериорацијом;
психоза .. .............................................................100 %
2. Оштећење мозга са клинички утврђеном сликом:
хемипареза са јако израженим спастицитетом;
екстрапирамидална симптоматологија (немогућност
координације покрета или постојање грубих
нехотичних покрета);
псеудобулбарна парализа са присилним плачем или
смехом;
оштећење малог мозга са израженим поремећајима
равнотеже хода и координације покрета ............90 %
3. Псеудобулбами синдром .................................80 %
4. Епилепсија са учесталим нападима и
карактерним променама личности .....................70 %
5.
Дифузне
евидентираним
синдрома:

страна 1 од 12

повреде мозга
последицама

са
клинички
психоорганског

а) у лаком степену до ...........................................40 %
б) у средњем степену .................... ......................50 %
в) у јаком степену .................................... ............60 %

б) половина површине власишта ......................20 %
в)читаво власиште ..............................................40 %

6. Хемипарезе или дисфазија:

II ОЧИ

а) у лаком степену ................................................30 %
б) у средњем степену ...........................................40 %
в) у јаком степену .................................................50 %

14. Потпуни губитак вида на оба ока ................100 %

7. Оштећење малог мозга са адиодохокинезом и
асинерегијом…………............................................40 %

16. Ослабљење вида једног ока - за сваку десетину
смањења………………………….........................3,33 %

8. Епилепсија са ретким нападима .......... 20 до 30 %

17. У случају да је на другом оку вид ослабио за
више од 3 десетине, за сваку десетину смањења
вида повређеног ока одређује се……............6,66 %

9. Контузионе повреде мозга:
а) постконтузиони синдром уз постојање обективног
неуролошког налаза после болнички утврђене
контузије мозга .....................................................20 %
б) оперисани интрацеребрални хематом без
неуролошког испада ............................................20 %
10. Стање после трепанације свода лобање
и/или
лома
базе лобање, рентгенолошки
верифицирано ......................................................10 %
11. Посткомоционални синдром после болнички
односно медицински утврђене трауме мозга без
постојања обективно неуролошког налаза до...10 %
Посебни услови:
1. За потресе мозга који нису болнички или
медицински утврђени не одређује се трајна
здравствена неспособност.
2. Сви облици епилепсије морају бити болнички
утврђени уз примјену савремених дијагностичких
метода.

15. Потпуни губитак вида на једно око ...............33 %

18. Диплопија као трајна и репарабилна последица
повреде ока до ………………………………………20 %
19. Губитак очног сочива:
а) афакија једнострана ........................................20 %
б) афакија обострана ...........................................30 %
20. Делимична оштећења мрежњаче и стакластог
тела:
а) делимични
испад
видног
поља
као
последица посттрауматске аблације ретине .....5 %
б) опациталес корпорис витреи као последица
трауматског крварења у стакластом телу ока ...5 %
21.Мидријаза као последица директне трауме ока
5%
22. Непотпуна унутрашња офталмоплегија .......10 %
23. Повреде сузног апарата и очних капака:

За све случајеве из ове главе здравствена
неспособност се одређује најраније 10 месеци
после несрећног случаја.

а) епифора .............................................................5 %
б) ентропиум, ектропиум ........................................5 %
в) птоза капка .........................................................5 %

12. Скалпирање власишта код мушкараца:
а) трећина површине власишта ............................5 %
б) половина површине власишта ....................... 15 %
в) читаво власиште ............................................30 %

24. Концентрично
преосталом оку:

сужење

видног

поља

на

а) до 60 степени ....................................................10 %
б) до 40 степени ....................................................30 %
в) до 20 степени ....................................................50 %
д) до 5 степени ......................................................60 %

13. Скалпирање власишта код жене:
25. Једнострано концентрично сужење видног поља:
а) трећина површине власишта ..........................10 %

страна 2 од 12

а) до 50 степени ......................................................5 %
б) до 30 степени ................................................... 15 %
в) до 5 степени ......................................................30 %

а) делимичан губитак или делимична деформација
..................................................................................5 %
б) потпуни губитак или потпуна деформација ...10 %

26. Хомонимна хемијанопсија .............................30 %
IV ЛИЦЕ
III УШИ
27. Потпуна глувоћа на оба уха са сачуваном
калоричком реакцијом вестибуларног орга.........40 %
28. Потпуна глувоћа на оба уха са угашеном
калоричком реакцијом вестибуларног органа …60 %
29. Ослабљен вестибуларни орган са уредним
слухом .....................................................................5 %
30. Потпуна глувоћа на једном уху:
а) са
уредном
калоричком
реакцијом
вестибуларног органа........................................ 15 %
б)
са
угашеном
калоричком
реакцијом
вестибуларног органа на том уху.........................20 %
31. Обострана наглувост са сачуваном калоричком
реакцијом вестибуларног органа обострано, са
губитком слуха по Фоввлер- Сабине:
а) 20 до 30 %............................................................5 %
б) 31 до 60 %..........................................................10 %
в) 61 до 85 % ……………………............................20 %
32. Обострана наглувост са угашеном калоричком
реакцијом вестибуларног органа обострано, са
губитком слуха по Фоввлер- Сабине:
а) 20 до 30 %..........................................................10 %
б) 31 до 60 %..........................................................20 %
в) 61 до 85 %..........................................................30 %
33. Једнострана тешка наглувост са сачуваном
калоричком реакцијом вестибуларног органа, са
губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела
................................................................................10 %
34. Једнострана тешка наглувост са угашеном
калоричком реакцијом вестибуларног органа, са
губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела
...............................................................................2,5 %
35. Повреда ушне шкољке:

36.
Ожиљно
деформирајућа оштећења
на
лицу
праћена функционалним сметњама и/или
посттрауматска повреда лица:
а) у лаком степену...................................................5 %
б) у средњем степену............................................10 %
в) у јаком степену................................................. 25 %

Посебни услови:
За козметичке и естетске ожиљке или друге
промене на лицу не одређује се трајна здравствена
неспсообност.
37. Ограничено отварање уста:
а) размак горњих и доњих зуба до 4 цм..............5 %
б) размак горњих и доњих зуба до 3 цм........... 15 %
в) размак горњих и доњих зуба до 1,5 цм.........30 %
38. Дефекти на чељусном скелету, на језику или
непцу са функционалним сметњама:
а) у лаком степену.................................................10 %
б) у средњем степену............................................20 %
в) у јаком степену..................................................30 %
За случајеве под тачкама 36., 37. и 38. нарушење
здравља се одређује после завршеног лечења, али
не раније од 6 месеци после повреде.
39. Губитак сталних зуба:
а) од 16 за сваки зуб ..............................................1 %
б) од 17 или више за сваки зуб …......................1,5 %
40. Пареза фацијалног
слепоочне кости или
паротидне регије:

живца после фрактуре
повреде одговарајуће

а) у лаком степену до ..........................................10 %
б) у средњем степену ...........................................15 %
в) у јаком степену са контрактуром и тиком
мимичке мускулатуре…........................................20 %
д) парализа фацијалног живца ............................30 %

страна 3 од 12

Трајна здравствена неспособност се одређује после
завршеног лечења али не раније од 1 године после
повреде.

50. Прелом од најмање два ребра, ако је
зацељен
са дислокацијом или прелом стернума
ако је зацељен са дислокацијом до ..............10 %

V НОС
51. Оперативни ожиљак после отварања грудне
шупљине до ..........................................................10 %

41. Повреде носа:
а) губитак чула мириса......................................10 %
б) делимичан губитак носа до ........................ 15 %
в) губитак читавог носа ....................................30 %
42. Аносмија као последица верифициране
фрактуре горњег унутрашњег дела носног скелета
...................................................................5 %

52. Смањење плућне функције услед серијског
прелома ребара или
пенетрантних
повреда
грудног коша, посттрауматских атхезија или услед
рестриктивних сметњи:
а) за 20 до 30 %.................................................... 15 %
б) за 31 до 50 %.....................................................30 %
в) за 51 или више % ………………........................45 %

43. Промена облика пирамиде носа:
53. Фистула након емпиема…….......................... 15 %
а) у лаком степену до ..........................................10 %
б) у средњем степену .......................................... 15 %
в) у јаком степену .................................................20 %
44. Отежано дисање услед фрактуре носног
септума, која мора
бити утврђена клинички и
рентгенолошки непосредно после повреде…....5 %
VI ДУШНИК И ЈЕДЊАК
45. Повреде душника:
а) стање после трахеотомије код виталних
индикација после повреде…………....................5 %
б) губитак чула укуса ……………….......................5 %
в) стенозе душника после повреде гркљана и
почетног дела душника .....................................10 %
46. Стеноза душника, због које осигураник мора
трајно носити канилу……....................................60 %
47. Трајна органска промуклост због повреде:
а) слабијег интензитета........................................ 5 %
б) јачег интензитета............................................. 15 %
в) потпуни губитак гласа .....................................30 %

54. Хронични плућни апсцес................................30 %
Посебни услови:
1. Капацитет плућа
се одређује поновљеном
спирометријом, а по потреби и детаљном
пулмолошком обрадом и ергометријом.
2. Ако су стања из тачке 50., 51., 53. и 54. праћена
поремећајем плућне
функције
рестриктивног
типа, онда се не цене по наведеним тачкама,
већ по тачки 52.
55. Губитак једне дојке:
а) до 50 година живота ……................................10 %
б) преко 50 година живота …………......................5 %
в) тешко оштећење дојке до 50 година живота.....5 %
56. Губитак обе дојке:
а) до 50 година живота ........................................30 %
б) преко 50 година живота ................................. 15 %
в) тешко оштећење дојке до 50 година живот ...10 %
57. Последице пенетрантних повреда
великих крвних судова грудног коша:

срца

и

48. Сужење једњака:
а) лаком степену....................................................10 %
б) у средњем степену............................................20 %
в) у јаком степену.................................................30 %

а) срце са нормалним електрокардиограмом...30 %
б) са промењеним електрокардиограмом према
тежини промене до ...........................................60 %
в) крвни судови ................................................. 15 %
д) анеуризма аорте са имплантатом…………..40 %

49. Потпуно сужење једњака са гастростомом...80 %
58. Дубљи ожиљци на телу после опекотина или
повреда без сметњи мотилитета а захватају:
VII ГРУДНИ КОШ

страна 4 од 12

а) до 10 % површине тела до............................10 %
б) преко 10 % површине тела до .....................20 %
59. Дубоки ожиљци на телу после
или повреда, а захватају:

опекотина

67. Анус праетернатуралис:
а) танког црева …….……………….......................60 %
б) дебелог црева ………………............................50 %
68. Фистула стерцоралис …….............................40 %

а) до 10 % површине тела до…….....................10 %
б) до 20 % површине тела до ..........................20 %
в) преко 20 % површине тела ..........................30 %

69. Трајни пролапсус рецти ………......................20 %
70. Инцонтиненција алви:

Посебни услови:
1. Случајеви из тачке 58. и 59. израчунавају се
применом правила деветке.
2. Функционалне сметње изазване опекотинама или
повредама из тачке 59. оцјењују се и према
одговарајућим тачкама из Табеле.

а) Делимична до ……………………....................50 %
б) потпуна ……………………...............................80 %

VIII ТРБУШНИ ОРГАНИ

IX МОКРАЋНИ ОРГАНИ

60. Трауматска хернија - верификована у болници
или здравственој установи непосредно после
повреде, ако је истовремено била поред херније
клинички верификована повреда меких делова
трбушног зида у том подручју .............................10 %

71. Губитак једног бубрега - уз нормалну функцију
другог .....................................................................30 %

61. Повреде дијафрагме:

а) у лаком степену до 30 % оштећења функције
................................................................................40 %
б) у средњем степену до 50 % оштећења функције
………………………….……………………………... 55 %
в) у јаком степену преко 50 % оштећења функције
до …………………………………………….……….80 %

а) стање након прскања дијафрагме у болници
непосредно после повреде верификовано
и
хируршки збринуто ……………………………...... 20 %
б)
дијафрагмална хернија - рецидив
након
хируршки збринуте дијафрагмалне трауматске киле
................................................................................30 %

72. Губитак једног бубрега уз оштећење функције
другог:

73. Функционална оштећења једног бубрега:

62. Постоперативна хернија после лапаратомије до
..........................................................................20 %
63. Оперативни ожиљак после лапаратомије....5 %
64. Повреда црева и/или јетре, слезине, желуца:
а) са шивењем...................................................... 15 %
б) повреда црева и/или желуца са ресекцијом
………………………….………………………………20 %
в) повреда јетре са ресекцијом….........................30 %

а) у лаком степену до 50 % оштећења функције
............................................................................... 15 %
б) у јаком степену преко 50 % оштећења функције
............................................................................... 20 %
74. Функционалне Последице оштећења оба
бубрега:
а) у лаком степену..............................................30 %
б) у јаком степену ..............................................60 %

65. Губитак слезине (Спленцетомиа):
а) до 20 година живота …………….....................25 %
б) преко 20 година живота ……………................20 %
66. Повреда гуштераче према функционалном
оштећењу до .......................................................20 %

75.
Поремећај испуштања мокраће услед
повреде уретре, градулирано по Цхавиер-у:
а) у лаком степену испод 18 цх ..........................10 %
б) у средњем степену испод 14 цх .....................20 %
в) у јаком степену испод 6 цх ……….….............35 %

страна 5 од 12

76. Потпуна инцонтинентиа урина:
а) код мушкарца ………………..............................50 %
б) код жене …………….........................................70 %

89. Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају
кохабитацију преко 60 година живота …....... 15 %

XI КИЧМА
77. Уринарна фистула:
а) уретрална ..........................................................20 %
б) перинеална или вагинална ……......................40 %

90. Повреда кичме са трајним оштећењем мождине,
или периферног нервног система (тетраплегија,
триплегија, параплегија) са губитком контроле
дефекације и уринирања ...................................100 %

78. Повреда мокраћног мехура са смањеним
капацитетом за сваку 1/3 смањења капацитета
………………………………………………………….10 %

91. Повреда кичме са трајним оштећењем мождине
или периферног нервног система (тетрапареза,
трипареза) са очуваном контролом дефекације и
уринирања .............................................................90 %

X МУШКИ И ЖЕНСКИ ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

92. Повреда кичме са потпуном парализом доњих
екстремитета без сметњи дефекације и уринирања
............................................................................... 90 %

79. Губитак једног тестиса до 60 година живота
............................................................................... 15 %

93. Повреда кичме са парезом доњих екстремитета:
80. Губитак једног тестиса преко 60 година живота
..................................................................................5 %
81. Губитак оба тестиса:
а) до 60 година живота ……………......................50 %
б) преко 60 година живота ……….......................30 %

а) у лаком степену до .........................................30 %
б) у средњем степену ..........................................40 %
в) у јаком степену .................................................50 %
94. Смањена покретљивост кичме услед прелома
најмање два пршљена уз промену кривуље кичме
(кифоза, гибус, сколиоза):

82. Губитак пениса до 60 година живота ...........50 %
83. Губитак пениса преко 60 година живота ......30 %
84. Деформација пениса са онемогућеном
кохабитацијом до 60 година живота....................50 %
85. Деформација пениса са онемогућеном
кохабитацијом преко 60 година живота ..........30 %
86. Губитак материце и јајника до 55 година живота:
а) губитак материце …………………….................30 %
б) за губитак једног јајника ……………................10 %
в) за губитак оба јајника ……………….............. 30 %

а) у лаком степену до ………………….................20 %
б) у средњем степену …………………..................30 %
в) у јаком степену ……………………....................40 %
95. Смањена покретљивост кичме после повреде
коштаног дела цервикалног сегмента:
а) у лаком степену до ……….…………................10 %
б) у средњем степену …………………..................20 %
в) у јаком степену ………………...........................30 %
96. Смањена покретљивост кичме после повреде
коштаног дела торакаралнога сегмента:

87. Губитак материце и јајника преко 55 година
живота:

а) у лаком степену ………………............................5 %
б) у средњем степену ……………….....................10 %
в) у јаком степену ………………............................20 %

а) губитак материце …………………....................10 %
б) за губитак сваког јајника ……………..................5 %

97. Смањена покретљивост кичме после повреде
коштаног дела лумбалног сегмента:

88. Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају
кохабитацијудо 60 година живота …...................50 %

а) у лаком степену до ……………....................... 15 %
б) у средњем степену …………………..................25 %

страна 6 од 12

в) у јаком степену …………………........................35 %
98. Серијски прелом 3 или више спиналних
наставака кичме……………………….................... 5 %

За преломе костију карлице који су санирани без
дислокације
и без обективних функционалних
сметњи не одређује се трајна здравствена
неспособност.

99. Серијски прелом 3 или више попречних
наставака кичме до .............................................10 %

XIII РУКЕ

Посебни услови:
Херниа
дисци интервертебралис, све врсте
лумбагија,
дископатија,
спондилоза,
спондилолистеза,
спондилолиза,
сакралгија
миофасцитиса,
кокцигодинија,
исхиалгија,
фиброзитиса, фасцитиса
и све патоанатомске
промене слабинско крстне
регије
означене
аналогним
терминима,
нису
обухваћене
осигурањем.

108. Губитак обе руке или шаке ………….......100 %
109. Губитак руке у рамену (ексартикулација)... 70 %
110. Губитак руке у подручју надлактице …........65 %
111. Губитак руке испод лакта са очуваном
функцијом лакта .................................................60 %
112. Губитак шаке ………………..........................55 %

XII КАРЛИЦА

113. Губитак свих прстију на обе шаке …...........90 %

100. Вишеструки прелом карлице уз тежу
деформацију или денивелацију сакроилијакалних
зглобова или симфизе ........................................30 %

114. Губитак палца …………………….................20 %

101. Симфизеолиза са дислокацијом
хоризонталном и/или вертикалном:
а) величине 1 цм ……..........................................10 %
б) величине 2цм .................................................. 15 %
в) величине преко 2цм ………………...................25 %

116. Губитак средњег, домалог и малог прста:

115. Губитак кажипрста ………………................. 12 %

а) средњег …………………………...........................9 %
б) домалог или малог, за сваки прст ….…............6 %
117. Губитак метакарпалне кости палца …..........6 %

102. Прелом једне цревне кости саниран уз
дислокацију ..........................................................10 %

118. Губитак метакарпалне кости кажипрста …....4 %

103. Прелом обе цревне кости саниран уз
дислокацију ........................................................ 15 %

119. Губитак метакарпалне кости средњег, домалог
или малог прста, за сваку ………………………....3 %

104. Прелом седне или стидне кости саниран уз
дислокацију ………………………………….……..10 %

Посебни услови:
За губитак једног чланка
палца
одређује се
половина, а за губитак једног чланка осталих
прстију одређује се трећина процента одређеног за
дотични прст.
За губитак јагодице прста
одређује се 1/2
процента одређеног за губитак чланка.
Делимичан губитак коштаног дела чланка, оцењује
се као потпуни губитак чланка.

105. Паралелни прелом двије стидне или седне
кости саниран уз дислокацију ……………........ 15 %
106. Прелом крстачне кости саниран уз дислокацију
………………………………………………............. 15 %
107. Тртична кост:
а) прелом тртичне кости саниран са дислокацијом,
или оперативно одстрањен одломљени фрагмент
.................................................................................5 %
б) оперативно одстрањена тртична кост ….....10 %

XIV НАДЛАКТИЦА
120. Анкилоза раменог зглоба у функционално
неповољном положају (абдукција) …..................35 %

Посебни услови:

страна 7 од 12

121. Анкилоза раменог зглоба у функционално
повољном положају (абдукција) ………………...25 %
122. Умањена покретљивост руке у раменом зглобу:
а) у лаком степену до ………………………..........10 %
б) у средњем степену …………….........................20 %
ц) јаком степену …………………...........................30 %

Посебни услови:
За парезу живаца одређује се максимално до 2/3
процента одређеног за парализу дотичног живца. За
случајеве који спадају под тачке 131. до 139.
одређује се трајна здравствена неспособност
завршеног лечења, али не пре 2 године после
незгоде.

123. Хабитално ишчашење раменог зглоба које се
верифицирано често јавља …………...................20 %
124. Лабавост раменог зглоба са коштаним
дефектом зглобних тела ………………..............35 %

XV ПОДЛАКТИЦА

125. Кључна кост:

140. Анкилоза зглоба лакта у функционално
повољном положају од 100 до 140 …………......20 %

а) неправилно зарастао прелом кључне кости ...5 %
б) псеудоартроза кључне кости ……………….....10 %

141. Анкилоза зглоба лакта у функционално
неповољном положају …………………….............30 %

126. Делимично ишчашење (сублуксација)
акромиокла-викуларног или стерноклавикуларног
зглоба без умањене покретљивости .....................5 %

142. Умањена покретљивост зглоба лакта:

127. Потпуно ишчашење акромиоклавикуларног
или стерноклавикуларног зглоба …….….............10 %

а) у лаком степену до …………………………......10 %
б) у средњем степену …………………………...... 15 %
в) у јаком степену ……………………………..........20 %
143. Расклимани зглоб лакта:

128. Ендопротеза раменог зглоба …………….....30 %
129. Псеудоартроза надлактичне кости …….....30 %

а) у лаком степену до …………………………......10 %
б) у средњем степену …………………..................20 %
в) у јаком степену ……………………………..........30 %

130. Хронични остеомиелитис костију горњих
екстремитета са фистулом ………………….......10 %

144. Ендопротеза лакта ……………………….......25 %

131. Парализа живца ацесориуса ……............. 15 %

145. Псеудоартроза обе кости подлактице ......30 %

132. Парализа брахијалног плексуса …….......... 60 %

146. Псеудоартроза радиуса ……………........... 15 %

133. Делимична парализа брахијалног плексуса
(Ерб или Клумпке)……………………………….....35 %

147. Псеудоартроза улне …………................... 15 %
148. Анкилоза подлактице у супинацији ….........25 %

134. Парализа аксиларног живца ……………..... 15 %
149. Анкилоза подлактице у средњем положају 15 %
150. Анкилоза подлактице у пронацији …..........20 %
135. Парализа радијалног живца …………..........30 %
151. Умањена пронација и супинација подлактице:
136. Парализа живца медиануса …………..........35 %
137. Парализа живца улнариса …………….........30 %

а) у лаком степену ………………………..................5 %
б) у средњем степену ……………………………...10 %
в) у јаком степену …………………………………. 15 %

138. Парализа два живца једне руке ……….......50 %
139. Парализа три живца једне руке ..................60 %

152. Анкилоза ручног зглоба:

страна 8 од 12

а) у дорзалној екстензији ………………….......... 15 %
б) у продужењу осовине подлактице ………......20 %
в) у воларној флексији ………………..................30 %

б) за остале метакарпалне кости II, III, IV и V-е за
сваку кост ……………………………………..............3 %
163. Умањена покретљивост дисталног или
базалног зглоба палца:

153. Умањена покретљивост ручног зглоба:
а) у лаком степену до …………………………......10 %
б) у средњем степену …………………................. 15 %
в) у јаком степену ………………………….............20 %

а) у лаком степену ………………………..................3 %
б) у јаком степену …………………………..............6 %
164. Умањена покретљивост појединих зглобова
кажипрста:

154. Ендопротеза чунасте кости и/или лунарне кости
................................................................................20 %
155. Ендопротеза ручног зглоба …………...........25 %
Посебни услови:
Псеудоартроза чунасте и/или лунарне кости
оцењује према тачки 153.

се

XVI ПРСТИ
156. Анкилоза свих прстију једне руке ……........40 %
157. Анкилоза читавог палца …………............. 15 %

а) у лаком степену за сваки зглоб ……………......2 %
б) у средњем степену за сваки зглоб ………........3 %
в) у јаком степену за сваки зглоб …………...........4 %
165. Умањена покретљивост појединих зглобова:
А) средњег прста:
а) у лаком степену за сваки зглоб .....................1,5 %
б) у средњем степену за сваки зглоб ...................2 %
в) у јаком степену за сваки зглоб ..........................3 %
Б) домалог или малог прста:
а) у лаком степену за сваки зглоб ........................1 %
б) у средњем степену за сваки зглоб ...................2 %
в) у јаком степену за сваки зглоб ..........................3 %

158. Анкилоза читавог кажипрста ……….............9 %
159. Потпуна укоченост средњег, домалог и малог
прста:
а) читавог средњег прста ………………..............6 %
б) домалог или малог прста, за сваки ….............4 %
Посебни услови:
1. За потпуну укоченост једног зглоба палца
одређује се 1/2, а за потпуну укоченост једног
зглоба осталих прстију одређује се 1/3 процента
одређеног за губитак тог прста.
2.
Збир процената за
угроженост појединих
зглобова једног прста не може бити већи од
процента одређеног за потпуну укоченост тог прста.

Посебни услови:
За различите последице на истом
зглобу не
сабирају се проценти по појединим тачкама, а
трајна здравствена неспособност се одређује само
по оној тачки која одређује највећи проценат.
Укупан проценат трајне здравствене неспособности
по тачки 163., 164. и 165. не може износити више
од процента за потпуну анкилозу дотичног прста.

XVII НОГА
166. Губитак обе надколенице ........................100 %
167. Ексартикулација ноге у куку ………..............70 %

160. Умањена покретљивост палца после уредно
зацељеног Бенетовог прелома …………............5 %

168. Губитак надколенице у горњој трећини, ако
је батрљак неподесан за протезу ……………....60 %

161. Неправилно зацељен Бенетов прелом палца
....................................................................10 %

169. Губитак надколенице испод горње трећине
……………….50 %

162. Прелом метакарпалних костију:

170. Губитак обе подколенице, ако су батрљци
подешени за протезу ……………………...............80 %

а) неправилно зарастао прелом метакарпалних
кости …………………………………………………....4 %

страна 9 од 12

171. Губитак подколенице, батрљак испод 6 цм
...............................................................................50 %

188. Псеудоартроза врата бедрене кости са
скраћењем ноге ....................................................45 %

172. Губитак подколенице, батрљак преко 6 цм
................................................................................40 %

189. Деформирајућа артроза кука уз смањену
покретљивост кука:

173. Губитак оба стопала …………......................80 %
174. Губитак једног стопала ……………..............35 %

а) у лаком степену до …………….…………........ 15 %
б) у средњем степену ………….……….................25 %
ц) у јаком степену ………………............................35 %

175. Губитак стопала у Цхопартовој линији .......35 %

190. Ендопротеза кука …………………….............30 %

176. Губитак стопала у Лисфранцовој линији ….30 %

191. Умањена покретљивост кука без знакова
деформирајуће артрозе:

177. Трансметатарзална ампутација ……….......25 %
178. Губитак I или V метатарзалне кости ….........5 %

а) у лаком степену до …………………….............10 %
б) у средњем степену ……………………………...15 %
в) у јаком степену ……………………………..........25 %

179. Губитак II, III, IV метатарзалне кости-за сваку
..................................................................................3 %

192. Псеудоартроза бедрене кости ………..........40 %

180. Губитак свих прстију стопала на једној нози
................................................................................20 %

193. Неправилно зацељен прелом бедрене кости уз
ангулацију за:

181. Губитак палца на стопалу:

а) 10 до 20 степени до ……………………............10 %
б) преко 20 степени ……………………................ 15 %

а) губитак крајњег чланка палца …………...........5 %
б) губитак целог палца …………………….........10 %
182. Губитак читавог II-V прста на нози-за сваки
прст ..................................................................... 2,5 %
183. Делимични губитак II-V прста на нози -за сваки
прст ………………………………………….....1 %
Посебни услови:
Укоченост ининтерфалангеалних зглобова II-V
прста у испруженом положају или умањена
покретљивост ових зглобова не представља
нарушење здравља.

194. Хронични остеомиелитис са фистулом .....10 %
195.
Велики
дубоки ожиљци у
мишићима
надколенице или подколенице, као и трауматске
херније мишића надколенице и подколенице, без
поремећаја функције зглоба до ..........................10 %

196. Циркулаторне промене после
оштећења
великих крвних судова доњих екстремитета:
а) подколенице до ………………………..............10 %
б) надколенице до ………………….....................20 %

XVIII БЕДРО
197. Скраћење ноге због прелома:
184. Анкилоза кука у функционално повољном
положају ……………………………………………...30 %
185. Анкилоза кука у функционално неповољном
положају ................................................................40 %

а) за 2 до 4 цм до …………………………..............10 %
б) за 4,1 до 6 цм …………………………............... 15 %
в) преко 6 цм ………………………….....................20 %

186. Анкилоза оба кука ………………..................70 %

XIX ПОДКОЛЕНИЦА

187. Нерепонирано застарело ишчашење кука
………………………………………….......................40 %

198. Анкилоза колена:

страна 10 од 12

а) у функционално повољном положају до 10
степени флексије …………………………….........25 %

а) за 5 до 15 степени ............................................10 %
б) преко 15 степени ..............................................20 %

б) у функционално неповољном положају ……..35 %

211. Анкилоза скочног зглоба у функционално
повољном положају (5 до 10 степени плантарне
флексије) ...............................................................20 %

199.
Деформирајућа артроза колена
после
повреде зглобних тела уз умањену покретљивост
са рентгенолошком верификацијом:

212. Анкилоза скочног зглоба у функционално
неповољном положају...........................................25 %

а) у лаком степену од 91 до 135 степени до .... 15 %
б) у средњем степену од 46 до 90 степени ….....25 %
в) у јаком степену од 0 до 45 степени ………......35 %

213. Умањена покретљивост скочног зглоба:

200. Умањена покретљивост зглоба колена:

а) у лаком степену до ..........................................10 %
б) у средњем степену........................................... 15 %
в) у јаком степену .................................................20 %

а) у лаком степену од 91 до 135 степени до .....10 %
б) у средњем степену од 46 до 90 степени ....... 15 %
ц) у јаком степену од 0 до 45 степени .................20 %
201. Умањена флексија колена за мање од 15
степени ................................................................... 5 %
202. Расклиманост колена после повреда
капсуле или лигаментарног апарата, поређена са
здравим коленом:
а) лабавост у једном правцу до ..........................10 %
б) лабавост у два правца ................................... 15 %
в) стално ношење ортопедског апарата ............30 %
203. Оштећење менискуса са рецидивирајућим
сметњама или стање после оперативног
одстрањења менискуса .........................................5 %
204. Ендопротеза колена ...................................30 %
205. Слободно зглобно тијело до ......................10 %
206. Функционалне сметње после одстрањења
пателе:
а) парцијално одстрањена патела ........................5 %
б) тотално одстрањена патела ........................... 15 %
207. Псеудоартроза пателе .................................10 %
208. Рецидивирајући трауматски синовитис колена
и/или трауматска цхондромалација пателе ......10 %

214. Умањена покретљивост стопала у једном
правцу за мање од 10 степени ..............................5 %
215. Ендопротеза скочног зглоба ........................25 %
216. Неправилно зацељен прелом малеола уз
проширење малеола ме виљушке ......................20 %
217. Деформација стопала: пес еиxцаватус, пес
плановалгус, пес еqуинус, пес варус:
а) у лаком степену до ..........................................10 %
б) у јаком степену ................................................20 %
218. Деформација цалцанеуса после
компресивног прелома до ...................................20 %
219. Деформација талуса после прелома уз
деформирајућу артрозу до ..................................20 %
220. Изолирани преломи тарзалних костију без веће
деформације ..........................................................5 %
221. Деформација једне метатарзалне кости после
прелома за сваку (укупно не више од 10 %)
..................................................................................3 %
222. Већа деформација метатарзуса
прелома метатарзалних костију до ...10 %

после

223. Анкилоза крајњег зглоба палца на нози ..2,5 %

209. Псеудоартроза тибије .................................30 %

224. Анкилоза основног или оба зглоба палца на
нози ........................................................................ 5 %

210. Неправилно зацељен прелом подколенице
уз валгус, варус или рецурватус деформацију:

225. Анкилоза основног зглоба II-V прста - за сваки
прст ...............................................................1 %
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226. Деформација или анкилоза II-V прста - у
савијеном положају (дигитус флеxус) - за сваки прст
...............................................................................1,5 %
227. Велики ожиљци на пети или табану после
дефекта неких тела:
а) површина до 1/2 табана до .............................10 %
б) површина преко 1/2 табана до .......................20 %
228. Парализа исхијадичког живца .....................40 %
229. Парализа феморалног живца .....................30 %
230. Парализа тибијалног живца .........................25 %
231. Парализа перонеалног живца .....................25 %
232. Парализа глуеталног живца ........................10 %
Посебни услови:
За парезу живаца на нози одређује се
максимално до 2/3 процента одређеног за парализу
дотичног живца. За случајеве наведене у тачкама
228. до 232. одређује се трајна здравствена
неспособност после завршеног лечења, али не
раније од 2 године после повреде.

ПРОЦЕНА ОПЕЧЕНЕ ПОВРШИНЕ ПО WALLACEовом ПРАВИЛУ
Правило деветке:
−
−
−
−
−
−

врат и глава ............................................9 %
једна рука ................................................9 %
предња страна трупа ........................ 2 x 9 %
задња страна трупа ...........................2 x 9 %
нога ..................................................... 2 x 9 %
перинеум и гениталије….……..................1 %
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