
Прилог 1.

ЛИСТА ТЈЕ ЛЕ СНИХ ОШТЕ ЋЕ ЊА

I - ГЛА ВА, УСНА ДУПЉА И ВРАТ 
А. Лоба ња и лице
1. Скал пи ра ње (губи так већег дије ла или пот пу ни недо ста так косма тог дије ла погла ви не) ...............................30–40%
2. Дефект лоба ње посли је тра у ме пре ко 3 cm у ужем про мје ру без еви дент них жари шних симп то ма.....................30%

Под дефек том лоба ње под ра зу ми је ва се недо ста так дије ла кости лоба ње.
3. Уна ка же ност лица, пре ма сте пе ну ...........................................................................................................................30–50%

Изу зи ма ју се лака ума ње ња естет ског изгле да лица. 
Под уна ка же но шћу лица под ра зу ми је ва ју се теже про мје не на лицу које неу год но дје лу ју и оте жа ва -
ју контакт са око ли ном.

4. Пот пу ни губи так јед не ушне шкољ ке.............................................................................................................................30%
5. Губи так већег дије ла или пот пу ни губи так обје ушне шкољ ке ............................................................................30–40%
6. Губи так носа:

а) губи так меких дије ло ва са хрска ви цом ................................................................................................................30% 
б) губи так меких дије ло ва са дефор ми те том или недо стат ком кошта них дије ло ва.............................................40% 

Б. Усна дупља и врат
7. Немо гућ ност отва ра ња уста (расто ја ње изме ђу гор њих и доњих зуба до 1,5 cm,  

због чега је потреб на упо тре ба теч не хра не) ..............................................................................................................50%
8. Поре ме ћај на вили ци, јези ку, неп ци ма, фаринг су и ларинг су (дефек ти, губи ци 

или функ ци о нал не смет ње):
а) са поре ме ће ним гово ром ................................................................................................................................. 30–40%
б) са губит ком гово ра .................................................................................................................................................70%
в) са оте жа ном исхра ном ......................................................................................................................................40–50%
г) са оте жа ном исхра ном и поре ме ће ним гово ром ............................................................................................50–60%
д) са оте жа ном исхра ном и губит ком гово ра ...........................................................................................................80%

9. Трај но ноше ње кани ле посли је тра хе о то ми је .............................................................................................................60%
10. Ларин го то ми је:

а) дје ли мич на .............................................................................................................................................................. 60%
б) тотал на .....................................................................................................................................................................80%

II - КРА НИ ЈАЛ НИ НЕР ВИ, ЧУЛО ВИДА И ЧУЛО СЛУ ХА 
А. Кра ни јал ни нер ви
1. Узе тост – пто за оба очна кап ка која се хирур шким путем није могла кори го ва ти:

а) ако је већи дио зје ни це пре кри вен ........................................................................................................................30%
б) ако су зје ни це пот пу но пре кри ве не ......................................................................................................................50%

2. Пот пу на или дје ли мич на узе тост или лези ја бул бо мо то ра (под руч је инер ва ци је оку ло мо то ри ју са, 
тро хле а ри са и абду цен са, с дипло пи ја ма које су објек тив но дока за не):

а) једностранa ....................................................................................................................................................... 30–40%
б) обо стра на ...........................................................................................................................................................40–50%

3. Пот пу на узе тост јед ног фаци ја ли са, без могућ но сти затва ра ња ока ........................................................................30%
4. Обо стра на узе тост фаци ја ли са:

а) дjелимична................................................................................................................................................................30%
б) пот пу на ....................................................................................................................................................................50%

5. Изо ло ва на узе тост три ге ми ну са:
а) дје ли мич на (уз кера ти тис неу ро-пара ли ти ка) ......................................................................................................30% 
б) пот пу на ....................................................................................................................................................................40%

6. Пот пу на узе тост акце со ри ју са ......................................................................................................................................40% 
Ком би но ва не узе то сти и лези је V, VII, IX, X и XII кра ни јал ног жив ца обу хва ће не зајед нич ким нази -
вом бул бар на пара ли за оцје њу ју се као лези је можда ног ста бла и псе у добул бар не пара ли зе по тач ки
9. гла ве III ове листе.

Б. Чуло вида
7. Губи так оба ока, пот пу ни губи так вида оба ока или вео ма вели ко сма ње ње вида 

(оштри на вида бољег ока мања од 0,05%) ................................................................................................................100% 
8. Вели ко сма ње ње вида оба ока, ако је оштри на вида бољег ока 0,4 или мања, 

пре ма укуп ном сма ње њу вида................................................................................................................................ 30–90%
9. Губи так јед ног ока или пот пу ни губи так вида јед ног ока, уз сма ње ну оштри ну вида дру гог ока 

(ако је оштри на вида дру гог ока 0,5 или мања) ....................................................................................................50–90%
Про це нат тје ле сног оште ће ња из т. 8. и 9. одре ђу је се пре ма табе ли из тач ке 12. ове гла ве.

10. Губи так јед ног ока или вида јед ног ока, ако је оштри на вида дру гог ока већа од 0,5............................................30%
Под прак тич ним губит ком вида јед ног ока под ра зу ми је ва се и оштри на вида испод 0,05.
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11. Изо ло ва не хеми а ноп си је трај ног карак те ра (осим ква драт них, бина зал них и гор њих хори зон тал них 
хеми а ноп си ја):

а) битем по рал не хеми а ноп си је ..................................................................................................................................30%
б) хомо ним не хеми а ноп си је .......................................................................................................................................50%
в) доње хори зон тал не хеми а ноп си је ..........................................................................................................................50%

12. Кон цен трич но суже ње вид ног поља оба ока орган ског карак те ра:
а) 30° до 21° ..................................................................................................................................................................50%
б) 20° до 11° .................................................................................................................................................................60%
в) 10° и испод ........................................................................................................................................................... 100%
Под оштри ном вида, у сми слу ове гла ве, под ра зу ми је ва се оштри на вида која се доби ја корек ци јом
ста кли ма. 
Одре ђи ва ње виси не тје ле сног оште ће ња при ума ње њу вида у сми слу т. 8. и 9. ове гла ве врши се пре -
ма сље де ћој табе ли:

С Л А Б И Ј Е  О К О
Оштри на вида 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,00

Тје ле сно оште ће ње у про цен ти ма
Б 0,8–1,0 0 0 0 0 0 0 30%
О 0,6–0,7 0 0 0 0 0 0 30%
Љ 0,5 0 0 0 0 0 0 50%
Е 0,4 0 30% 30% 40% 40% 50%

0,3 30% 40% 40% 50% 60%
О 0,2 50% 60% 70% 80%
К 0,1 80% 80% 90%
О 0,05 90% 90%

0,00 100%
Ако је оштри на вида изра же на са два деци мал на бро ја, дру га деци мал на цифра се зане ма ру је, осим
за оштри ну вида од 0,05 или 0,00. Оштри на вида од 0,1 а већа од 0,05 оцје њу је се као оштри на вида
од 0,05.

В. Чуло слу ха и вести бу лар ни син дро ми
13. Пот пу ни губи так слу ха оба уха као пот пу ни губи так слу ха пре ко...........................................................................95% 

по Fowler-Sabineu (FS) ..................................................................................................................................................70%
14. Обо стра но тешко оште ће ње слу ха пре ко 90% по Fowler-Sabineu (FS) ...................................................................60%
15. Обо стра но тешка наглу вост:

а) укуп ни губи так слу ха пре ко 70% до 89% по Fowler-Sabineu (FS) .....................................................................50%
б) укуп ни губи так слу ха пре ко 60% до70% по Fowler-Sabineu (FS) ......................................................................40%
в) укуп ни губи так слу ха од 50% до 60% по Fowler-Sabineu (FS) ...........................................................................30%

16. Изо ло ва ни неком пен зо ва ни вести бу лар ни син дром трај ног карак те ра ....................................................................30%
Изу зи ма ју се вести бу лар ни син дро ми који су удру же ни са поре ме ћа ји ма цен трал ног нер вног систе ма
због повре де или обо ље ња мозга и можда ног ста бла, па се такви слу ча је ви оцје њу ју у сми слу тач ке
9. гла ва III ове листе.

III - МОЗАК, МОЖДА НО СТА БЛО И КИЧ МЕ НА МОЖДИ НА
1. Дје ли мич на мотор на узе тост јед не руке или ноге . ..............................................................................................30–60%
2. Пот пу на мотор на узе тост јед не руке или ноге ...........................................................................................................80%
3. Дје ли мич на мотор на узе тост јед не стра не тије ла ................................................................................................40–80%

Не узи ма ју се у обзир дис крет ни пира мид ни дефи ци ти.
4. Пот пу на мотор на узе тост јед не стра не тије ла, пара пле ги је, три пле ги је и ква дри пле ги је ..................................100%
5. Мотор не сен зо рич не или ком би но ва не афа зи је, дје ли мич не или пот пу не, пре ма сте пе ну:

а) без поре ме ћа ја чита ња и писа ња .....................................................................................................................30–70%
б) са поре ме ћа јем чита ња и писа ња ....................................................................................................................50–90%

6. Екс тра пи ра ми дал ни син дро ми (са јасним кли нич ким зна ци ма):
а) јед но стра ни, пре ма сте пе ну .............................................................................................................................30–60% 
б) обо стра ни, пре ма сте пе ну ..............................................................................................................................50–100%

7. Тра у мат ске епи леп си је (кли нич ки или елек тро ен це фа ло граф ски дока за не, зави сно од обли ка, 
уче ста ло сти кри за и пси хич ких про мје на):

а) без изра же них пси хич ких про мје на.......................................................................................................................40%
б) са лак шим пси хич ким про мје на ма .................................................................................................................50–60%
в) са тежим физич ким про мје на ма ......................................................................................................................70–90%

8. Орган ски трај ни поре ме ћа ји посли је кра ни о це ре брал них повре да (пре ма тежи ни неу ро ло шких 
и пси хич ких испа да) ............................................................................................................................................. 30–100%
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9. Посље ди це обо ље ња или повре де цен трал ног нер вног систе ма (мозга, можда ног ста бла 
и кич ме не можди не) које нису наве де не ни у јед ној тач ки ове гла ве, пре ма тежи ни 
неу ро ло шких поре ме ћа ја ......................................................................................................................................30–100%.

Одред бе т. 1. до 6. ове гла ве при мје њу ју се на обо ље ња и повре де. 
Одред бе т. 7. и 8. ове гла ве при мје њу ју се на посље ди це повре да. 
Одред бе т. 8. и 9. ове гла ве одно се се на бул бар не и псе у до бул бар не пара ли зе, дифу зне и оста ле лези -
је или поре ме ћа је цен трал ног нер вног систе ма, као и на све оста ле поре ме ћа је тог систе ма који нису
наве де ни у одред ба ма т. 1. до 7. ове гла ве. 
Одред бе тач ке 9. ове гла ве одно се се на посље ди це обо ље ња или посље ди це повре да кич ме не можди -
не које нису обу хва ће не одред ба ма т. 1. до 8. ове гла ве. При одре ђи ва њу про цен та тје ле сног оште ће -
ња за те слу ча је ве узи ма се у обзир и функ ци ја сфинк те ра.
Про це нат тје ле сног оште ће ња, у сми слу т. 8. и 9. ове гла ве, с обзи ром на вели ки распон, одре ђу је се
ана ло ги јом пре ма сте пе ну оште ће ња функ ци је из т. 1. до 7. ове гла ве.

IV - СПИ НАЛ НИ НЕР ВИ, НЕУ РО МУ СКУ ЛАР НИ СИСТЕМ И КОЖА
А. Спи нал ни нер ви
1. Оште ће ње бра хи јал ног плек су са:

а) пот пу на узе тост бра хи јал ног плек су са................................................................................................................. 80%
б) дје ли мич на узе тост бра хи јал ног плек су са......................................................................................................40–60%
в) узе тост ради ја ли са или меди ја ну са ................................................................................................................30–40%
Сте пен тје ле сног оште ће ња код дје ли мич не узе то сти бра хи јал ног плек су са оцје њу је се зави сно од
кли нич ког и елек тро ди јаг но стич ког нала за. Пот пу на узе тост ради ја ли са или меди ја ну са оцје њу је се
са 40%, а дје ли мич на са 30%.
г) пот пу на узе тост улна ри са ......................................................................................................................................30%
Ако се код ста ња из тач ке 1. подт. б) и в) ове гла ве утвр де и знат ни је тро фич ке про мје не или кау зал -
ги је (при оште ће њу меди ја ну са), утвр ђе ни про це нат може се уве ћа ти за 10%.

2. Оште ће ња лум бо са крал ног плек су са:
а) узе тост фемо ра лиса ................................................................................................................................................40%
б) пот пу на узе тост гор њег и доњег глу те ал ног жив ца ...........................................................................................30% 
в) узе тост иши ја ди ку са ..............................................................................................................................................50% 
г) узе тост тиби ја ли са или перо не у са .........................................................................................................................30%
Дје ли мич не узе то сти нера ва фемо ра ли са и иши ја ди ку са оцје њу ју се у одго ва ра ју ћем нижем про цен -
ту. Као дје ли мич на узе тост спи нал них нера ва сма тра ју се кли нич ки и елек тро ди јаг но стич ки јасни
функ ци о нал ни поре ме ћа ји (испа ди), а не узи ма ју се у обзир дис крет не лези је.

Б. Миши ћи и неу ро му ску лар ни систем
3. Мишић не дис тро фи је, спи нал не мишић не атро фи је, поли ми о зи ти и дер ма то ми о зи ти, 

као и дру га пре те жно мишић на обо ље ња, зави сно од сте пе на ума ње ња или губит ка функ ци је ..................30–100%
Да би се одре дио про це нат тје ле сног оште ће ња за мишић на и неу ро му ску лар на обо ље ња и оште ће -
ња, нео п ход но је да посто ји ком плет на меди цин ска доку мен та ци ја (кли нич ка, елек тро фи зи о ло шко
испи ти ва ње, налаз о тести ра њу миши ћа, а евен ту ал но и ензим ско испи ти ва ње и биоп си ја). Про це нат
тје ле сног оште ће ња за поре ме ћај мишић них функ ци ја, с обзи ром на вели ки распон, одре ђу је се ана -
лог но оште ће њу функ ци ја нер вног систе ма и згло бо ва.

В. Кожа
Посље ди це од опе ко ти на коже пре ко 25% захва ће не повр ши не вра та и тру па које дово де 
до уна ка же но сти и функ ци о нал них смет њи .........................................................................................................40–70%

V - ПЛУ ЋА И СРЦЕ 
А. Плу ћа
1. Трај но сма ње ње функ ци је плу ћа као посље ди ца повре де или боле сти, при оште ће њу респи ра тор не 

функ ци је тешког сте пе на:
а) без зна ко ва опте ре ће ња десног срца ............................................................................................................. 50–60% 
б) са зна ци ма опте ре ће ња десног срца .............................................................................................................70–100%

2. Губи так јед ног плућ ног кри ла:
а) без про мје на на супрот ном хеми то рак су и без зна ко ва опте ре ће ња десног срца.............................................60% 
б) са про мје на ма на супрот ном хеми то рак су или оште ће њем респи ра тор не функ ци је тешког 

сте пе на и са изра же ним зна ци ма опте ре ће ња десног срца ........................................................................70–100%
3. Губи так јед ног плућ ног режња (ста ње посли је лобек то ми је), са оште ће њем респи ра тор не 

функ ци је сред њег сте пе на ...................................................................................................................................... 30–40% 
4. Оште ће ње плућ не вен ти ла ци је (било који узрок):

а) сред њег сте пе на ...................................................................................................................................................... 30% 
б) тежег сте пе на . .........................................................................................................................................................40% 
в) оште ће ње вен ти ла ци о не функ ци је тешког сте пе на са кли нич ком сли ком мани фест не 

пар ци јал не хро нич не плућ не инсу фи ци јен ци је ....................................................................................................60%
г) оште ће ње вен ти ла ци о не функ ци је тешког сте пе на са кли нич ком сли ком мани фест не 

гло бал не хро нич не плућ не инсу фи ци јен ци је и зна ци ма хро нич ног плућ ног срца ..................................70–100%
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При про цје ни оште ће ња плућ не функ ци је кори сте се нор ме Европ ске зајед ни це за угаљ и челик
(ЕCCS), кри те ри ју ми Европ ског респи ра тор ног дру штва (ЕRS) и кри те ри ју ми Југо сло вен ског дру -
штва за кли нич ку физи о ло ги ју диса ња.
Пара ме тар Нор мал на функ ци ја Лака оште ће ња Сред ње оште ће ње Тешко  оште ће ње

ФВЦ > 80% 60–80% 40–59% < 40%
ФЕВ1 > 80% 60–80% 40–59% < 40%

ФЕВ1/ФВЦ > 80% 60–80% 40–59% < 40%
У недо вољ но јасним слу ча је ви ма, поред спи ро ме триј ских тесто ва и мје ре ња пар ци јал них при ти са ка
респи ра тор них гасо ва у арте риј ској крви, тре ба да се кори сти тран сфер тест угљен-монок сид. За
доказ трај ног опте ре ће ња десног срца нео п ход ни су кли нич ки, елек тро кар ди о граф ски, ултра звуч ни и
ренд ген ски пара ме три.

Б. Срце
5. Тежа ста ња посли је пре ле жа ног инфарк та мио кар да, пре ма сте пе ну оште ће ња срча не функ ци је ............ 50–100%

Наве де ни распон у про цен ти ма при мје њу је се ако посли је пре ле жа ног инфарк та посто ји хро нич на
коро на р на инсу фи ци јен ци ја или ане у ри зма срца или орган ски поре ме ћај рит ма или спро во ђе ња, што
се мора дока за ти елек тро кар ди о граф ским, ренд ген ским и дру гим мето да ма.

6. Оште ће ње срца због тра у ме или извр ше не опе ра ци је пре ма сте пе ну оште ће ња срча не функ ци је, 
што се мора дока за ти елек тро кар ди о граф ским, ренд ген ским и дру гим мето да ма ........................................50–100%

7. Срча не мане (пре ма сте пе ну оште ће ња срча не функ ци је, што се мора дока за ти 
елек тро кар ди о граф ским, ренд ген ским и дру гим мето да ма) .............................................................................. 50–90%

8. Оште ће ње функ ци је срца усљед мио кар ди ти са и дру гих узро ка:
а) са ејек ци о ном фрак ци јом лије ве комо ре (ЕФ) од 30% до 39%...........................................................................50%
б) са ејек ци о ном фрак ци јом лије ве комо ре (ЕФ) од 40% до 44%...........................................................................40%

9. Поре ме ћај рит ма са угра ђе ним пејс меј ке ром .............................................................................................................50%
Виси на тје ле сног оште ће ња под т. 5, 6. и 7. ове гла ве одре ђу је се пре ма сте пе ну оште ће ња срча не
функ ци је. Код оште ће ња срча не функ ци је лак шег сте пе на од 30% до 50%, тје ле сно оште ће ње се одре -
ђу је у виси ни од 50% до 60%, код оште ће ња срча не функ ци је сред њег сте пе на од 50% до 80% тје ле -
сно оште ће ње се одре ђу је од 60% до 80%, код оште ће ња срча не функ ци је тешког сте пе на, одно сно
деком пен за ци је срца 80% и више, а код тран сплан та ци је срца 90% и више. За про цје ну сте пе на оште -
ће ња функ ци је срца, поред елек тро кар ди о граф ског нала за, ерго ме триј ског теста и ренд ге но граф ског
нала за, тре ба кори сти ти и ејек ци о ну фрак ци ју лије ве комо ре доби је ну ехо кар ди о граф ским или дру -
гим пре гле дом срца а, по потре би, и кате те ри за ци ју.

VI - ГОР ЊИ ЕКС ТРЕ МИ ТЕ ТИ
А. Губи ци
1. Пот пу ни губи так руке у раме ну или губи так руке у нивоу над лак ти це са патрљ ком кра ћим од 14 cm, 

мје ре но од акро ми о на или са непо де сним патрљ ком за про те зу, или губи так руке у нивоу над лак ти це 
или лак та са уко че но шћу или са кон трак ту ром раме ног згло ба у непо вољ ном поло жа ју .....................................80%

Под непо де сним патрљ ком за про те зу над лак ти це сма тра се патр љак на коме посто је тро фич не про -
мје не, стал ни ото ци, гри зли це, фисту ле, бол ни неу ри но ми, дефор ми те ти патрљ ка, опсе жни ожиљ ци
и екс трем на атро фи ја миши ћа.
Непо во љан поло жај раме ног згло ба је абдук ци ја изнад 80 сте пе ни, абдук ци ја испод 60 сте пе ни, анте -
флек си ја изнад 20 сте пе ни или ретро флек си ја.

2. Губи так руке у нивоу над лак ти це или лак та са добрим патрљ ком и функ ци о нал но исправ ним 
раме ним згло бом или губи так руке у нивоу подлак ти це са патрљ ком кра ћим од 10 cm 
(мје ре но од оле кра но на) или са непо де сним патрљ ком за про те зу, или губи так руке у нивоу 
подлак ти це са уко че но шћу или кон трак ту ром раме ног или лакат ног згло ба у непо вољ ном поло жа ју................70%

Непо вољ ни поло жај лакат ног згло ба јесте поло жај кад се лакат нала зи у испру же ном поло жа ју или
под углом већим од 120 сте пе ни или мањим од 90 сте пе ни.

3. Губи так руке у нивоу подлак ти це са добрим патрљ ком и функ ци о нал но исправ ним раме ним 
и лакат ним згло бом ........................................................................................................................................................60%

4. Губи так шаке или свих прсти ју шаке ..........................................................................................................................60%
5. Губи так прсти ју шаке:

а) губи так чети ри прста шаке, осим пал ца ..............................................................................................................50%
б) губи так пал ца, кажи пр ста и јед ног прста шаке....................................................................................................50%
в) губи так пал ца са мета кар пал ном кости .............................................................................................................. 40%
г) губи так пал ца и кажи пр ста шаке ..........................................................................................................................40%
д) губи так пал ца и два прста шаке, осим кажи пр ста ............................................................................................. 40%
ђ) губи так кажи пр ста и два прста шаке, осим пал ца ............................................................................................. 40%
е) губи так пал ца шаке .................................................................................................................................................30%
ж) губи так пал ца и јед ног прста шаке, осим кажи пр ста ........................................................................................30%
з) губи так кажи пр ста и јед ног прста шаке, осим пал ца ........................................................................................ 30%
и) губи так сред њег, дома лог и малог прста шаке ....................................................................................................30%

6. Губи так фалан ги:
а) губи так јед не фалан ге на пал цу и по дви је фалан ге на оста ла чети ри прста шаке..........................................40%
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б) губи так јед не фалан ге на пал цу и по дви је фалан ге на кажи пр сту и дви је фалан ге 
на још два прста шаке..............................................................................................................................................40%

в) губи так јед не фалан ге на пал цу и по дви је фалан ге на сред њем, дома лом и малом прсту шаке.................. 30%
г) губи так по дви је фалан ге на чети ри прста шаке, осим на пал цу .......................................................................30%

7. Губи так девет фалан ги на прсти ма јед не или обjе шаке ...........................................................................................30%
За сва ки даљи губи так три фалан ге на прсти ма руку дода је се ...............................................................................10%.

а) без поре ме ћа ја чита ња (сли је па лица) и писа ња ...........................................................................................30–70%
б) са поре ме ћа јем чита ња (сли је па лица) и писа ња ..........................................................................................50–90%
Одред бе тач ке 7. ове гла ве при мје њу ју се само на слу ча је ве губит ка фалан ги или прсти ју шака који
нису обу хва ће ни т. 4, 5. и 6. ове гла ве: фалан га прста сма тра се изгу бље ном ако је патр љак фалан ге
кра ћи од поло ви не. Прст се сма тра изгу бље ним ако је патр љак прок си мал не фалан ге кра ћи од поло -
ви не.

Б. Функ ци о нал ни поре ме ћа ји
8. Поре ме ћа ји раме ног згло ба:

а) уко че ност раме ног згло ба у повољ ном поло жа ју ................................................................................................30%
Повољ ни поло жај раме ног згло ба сма тра се у абдук ци ји од 70 до 80 сте пе ни са анте флек си јом до 20
сте пе ни.
б) уко че ност раме ног згло ба у непо вољ ном поло жа ју ............................................................................................40%
Непо во љан поло жај је абдук ци ја пре ко 80 сте пе ни, абдук ци ја или ретро флек си ја.
в) кон трак ту ра раме ног згло ба са сачу ва ном абдук ци јом испод хори зон та ле .....................................................30%
г) нере по ни ра но ишча ше ње у раме ном згло бу са огра ни че њем функ ци је .......................................................... 40%
д) хаби ту ал но ишча ше ње раме ног згло ба које се често пона вља и које је про у зро ко ва ло трај но 

сма ње ње функ ци је пре ма сте пе ну ума ње ња функ ци ја згло ба .....................................................................30–40%
ђ) лабав раме ни зглоб .................................................................................................................................................40%
е) лабав раме ни зглоб у вези са лези јом миши ћа раме ног поја са .........................................................................50%

9. Псе у до ар тро за хуме ру са ...............................................................................................................................................50%
Псе у до ар тро зе се оцје њу ју без обзи ра на могућ ност ноше ња апа ра та. 

10. Поре ме ћа ји лакат ног згло ба: 
а) уко че ност лакат ног згло ба у повољ ном поло жа ју ................................................................................................30%
б) уко че ност лакат ног згло ба у непо вољ ном поло жа ју........................................................................................... 40%
в) кон трак ту ра лакат ног згло ба са покре та њи ма могу ћим само у непо вољ ном поло жа ју ................................ 30%
г) раз ла ба вљен лакат ни зглоб са потреб ним апа ра том ............................................................................................40%
Пово љан поло жај лакат ног згло ба посто ји кад се лакат нала зи под углом од 90 до 120 сте пе ни, а
подлак ти ца се нала зи у сред њем поло жа ју про на ци је и супи на ци је. Непо во љан поло жај лакат ног згло -
ба посто ји кад је лакат у испру же ном поло жа ју или под углом већим од 120 сте пе ни или мањим од 90
сте пе ни, а подлак ти ца у про на ци ји или супи на ци ји.

11. Псе у до ар тро за подлак ти це:
а) ако су обу хва ће не обје кости .................................................................................................................................40%
б) ако је захва ћен само ради јус .................................................................................................................................30%
Псе у до ар тро зе се оцје љу ју без обзи ра на могућ ност апа ра та.

12. Уко че ност подлак ти це:
а) у про на ци о ном поло жа ју.........................................................................................................................................30%
б) у супи на ци о ном поло жа ју .....................................................................................................................................40%
Уко че ност подлак ти це посто ји кад изво ђе ње супи на ци је и про на ци је зави си од поло жа ја. Сред њи
поло жај се сма тра повољ ним и мањи је од 30%.

13. Уко че ност руч ног згло ба:
а) у непо вољ ном поло жа ју волар не флек си је ..........................................................................................................40%
б) у непо вољ ном поло жа ју дор зал не флек си је или улнар не или ради јал не деви ја ци је ......................................30%
в) у повољ ном поло жа ју оба згло ба ..........................................................................................................................30%
Непо вољ ним поло жа јем руч ног згло ба сма тра се дор зал на флек си ја пре ко 30 сте пе ни или волар на
флек си ја пре ко 20 сте пе ни или деви ја ци ја ради јал на пре ко 20 сте пе ни или улнар на пре ко 30 сте пе ни.
Пово љан поло жај руч ног згло ба је поло жај изме ђу 30 сте пе ни дор зал не флек си је и 20 сте пе ни волар -
не флек си је, као и до 20 сте пе ни ради јал не и до 30 сте пе ни улнар не деви ја ци је. 
Сте пе но ва ње поло жа ја руч ног згло ба извр ше но је од нул тог поло жа ја као почет ног поло жа ја. 
Нул ти поло жај је кад је шака у про ду же њу осо ви не подлак ти це.

14. Уко че ност свих мета кар по фа лан ге ал них и интер фа лан ге ал них згло бо ва од дру гог до петог прста:
а) у повољ ном поло жа ју јед не шаке ..........................................................................................................................30%
б) у непо вољ ном поло жа ју јед не шаке .....................................................................................................................40%
в) у непо вољ ном поло жа ју обје шаке .......................................................................................................................70%
Пово љан поло жај шаке посто ји ако се пал цем може доти ца ти јаго ди ца уко че них прсти ју.
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15. Теже кон трак ту ре чети ри прста или пет прсти ју, евен ту ал но ком пли ко ва не са анки ло зом поје ди них 
згло бо ва, пре ма тежи ни, одно сно очу ва њу гло бал не функ ци је шаке:

а) јед не шаке ..........................................................................................................................................................30–40%
б) обjе шаке.............................................................................................................................................................50–70%
Тежим кон трак ту ра ма прсти ју сма тра ју се кон трак ту ре које оне мо гу ћа ва ју хва та ње пред ме та прсти -
ма.

16. Пот пу на неу по тре бљи вост ције ле руке .......................................................................................................................80%
Одред ба тач ке 16. ове гла ве при мје њу је се само у слу ча је ви ма који нису обу хва ће ни т. 1. до 15. ове
гла ве.
Као уко че ност згло ба сма тра се пот пу на уко че ност или ако су покре ти могу ћи до 15 сте пе ни нај ви ше.
Ако при тје ле сним оште ће њи ма гор њих екс тре ми те та из т. 8. до 16. ове гла ве посто је исто вре ме но и
знат ни је тро фич ке про мје не или стал ни ото ци, фисту ле, гри зли це или бол ни неу ри но ми, про це нат тје -
ле сног оште ће ња пове ћа ва се за 10 посто. Као недо ста так прста сма тра се тежа кон трак ту ра или анки -
ло за прста, ако исто вре ме но посто ји и недо ста так неког прста на истој руци.
Ако на јед ној руци посто ји више тје ле сних оште ће ња у сми слу ове гла ве, уку пан про це нат не може
бити већи од про цен та који се при мје њу је за ампу та ци ју.

VII - ДОЊИ ЕКС ТРЕ МИ ТЕ ТИ
А. Губи ци
1. Губи так ноге у куку или губи так ноге у нивоу нат ко ље ни це са патрљ ком кра ћим од 12 cm мје ре но 

од вели ког тро хан те ра или губи так ноге у нивоу нат ко ље ни це са уко че но шћу или са кон трак ту ром 
згло ба, кука у непо вољ ном поло жа ју или губи так ноге у нивоу нат ко ље ни це, са непо де сним 
патрљ ком за про те зу ......................................................................................................................................................80%

Непо во љан поло жај згло ба кука је испод 160 сте пе ни флек си је, изнад 10 сте пе ни абдук ци је и адук ци -
је, у спо ља шњој или уну тра шњој рота ци ји.

2. Губи так ноге у нивоу нат ко ље ни це са функ ци о нал но исправ ним патрљ ком и згло бом кука или 
губи так ноге у коље ну са непо де сним патрљ ком за про те зу или са функ ци о нал но неис прав ним 
згло бом кука ...................................................................................................................................................................70%

3. Губи так ноге у коље ну са функ ци о нал но исправ ним патрљ ком и згло бом кука или губи так ноге 
у нивоу пот ко ље ни це, са уко че но шћу или са кон трак ту ром згло ба коље на или кука у непо вољ ном 
поло жа ју или губи так ноге у нивоу пот ко ље ни це, са непо де сним патрљ ком или са патрљ ком 
кра ћим од 8 cm ...............................................................................................................................................................60%

4. Губи так обе пот ко ље ни це са непо де сним патрљ ци ма за про те зе ..........................................................................100%
Под непо де сним патрљ ком за про те зу нат ко ље ни це и пот ко ље ни це сма тра се патр љак на коме посто -
је тро фич не про мје не, стал ни ото ци, гри зли це, фисту ле, бол ни неу ри но ми, дефор ми тет патрљ ка,
опсе жни ожиљ ци и екс трем на атро фи ја миши ћа.

5. Губи так ноге у нивоу пот ко ље ни це, са функ ци о нал но исправ ним патрљ ком, згло бо ви ма коље на и кука ........ 50%
6. Губи так ноге у нивоу сто па ла:

а) губи так ноге у нивоу сто па ла (Pirograff или Syme или Chopart), са непо де сним патрљ ком...........................50%
б) губи так ноге у нивоу сто па ла (Pirograff или Syme или Chopart), са функ ци о нал но исправ ним патрљ ком ..... 40%
в) губи так ноге у нивоу сто па ла (exarticulatio tarsometa-tarsalis sec. Lisfranc) са непо де сним патрљ ком ........ 40%
г) губи так ноге у нивоу сто па ла (Lisfranc), са функ ци о нал но исправ ним патрљ ком ......................................... 30%
Непо де сним патрљ ком сто па ла сма тра ју се тро фич ке про мје не, гри зли це, стал ни ото ци, фисту ле, бол -
ни неу ри но ми и ожиљ ци.

Б. Функ ци о нал ни поре ме ћа ји
7. Поре ме ћа ји у куку:

а) уко че ност згло ба кука у повољ ном поло жа ју .......................................................................................................40%
Пово љан поло жај кука је у флек си ји од 170 до 160 сте пе ни, абдук ци ји или адук ци ји до 10 сте пе ни и
у неу трал ном поло жа ју рота ци је.
б) уко че ност згло ба кука у непо вољ ном поло жа ју ............................................................................................50–70%
Непо во љан поло жај згло ба кука је поло жај испод 160 сте пе ни флек си је, изнад 10 сте пе ни абдук ци је
или адук ци је, у спо ља шњој или уну тра шњој рота ци ји. 
Већи про це нат у окви ру наве де ног распо на при мје њи ва ће се ако је уко че ност згло ба кука у изра зи ти -
јем углу који више оме та функ ци ју ноге.
в) огра ни че на покре тљи вост згло ба кука ............................................................................................................30–50%
Про це нат у окви ру наве де ног распо на при мје њу је се на теже кон трак ту ре разних ети о ло ги ја, као и на
ста ње посли је артро пла сти ке.
Код огра ни че ња згло ба кука у смје ру абдук ци је, адук ци је и рота ци је за јед ну тре ћи ну нор мал не
покре тљи во сти, тје ле сно оште ће ње изно си  30%; код сма ње ња покре тљи во сти згло ба кука у свим
смје ро ви ма за поло ви ну нор мал не покре тљи во сти, тје ле сно оште ће ње изно си 40%; код сма ње ња
покре тљи во сти згло ба кука у свим смје ро ви ма пре ко јед не поло ви не нор мал не покре тљи во сти, тје ле -
сно оште ће ње изно си 50%.

8. Псе у до ар тро за фему ра:
а) врат фему ра ............................................................................................................................................................. 60%
б) фемур ........................................................................................................................................................................50%
Псе у до ар тро за се оцје њу је без обзи ра на могућ ност ноше ња апа ра та.
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9. Поре ме ћа ји згло ба коље на:
а) уко че ност згло ба коље на у повољ ном поло жа ју .................................................................................................30%
Пово љан поло жај згло ба коље на је под углом од 175 до 150 сте пе ни.
б) уко че ност згло ба коље на у непо вољ ном поло жа ју .......................................................................................40–60%
Про це нат од 40% при мје њу је се на уко че ност згло ба коље на у нео пру же ном поло жа ју или под углом
од 150 до 120 сте пе ни, 50% се при мје њу је на уко че ност коље на под углом од 120 до 90 сте пе ни, а 60%
се при мје њу је на уко че ност коље на под углом мањим од 90 сте пе ни.
в) огра ни че на покре тљи вост згло ба коље на већег сте пе на, пре ма ана том ском или функ ци о нал ном 

оште ће њу (кон трак ту ре раз не ети о ло ги је) ...........................................................................................................30%
Ова огра ни че на покре тљи вост згло ба коље на посто ји када је екс тен зи ја мања од 150 сте пе ни, а флек -
си ја могу ћа до 90 сте пе ни.
г) јако раз ла ба вљен зглоб коље на са нео п ход ним ноше њем апа ра та .....................................................................40%

10. Псе у до ар тро за пот ко ље ни це (тиби је или обје кости) ................................................................................................50% 
Псе у до ар тро за се оцје њу је без обзи ра на могућ ност ноше ња апа ра та.

11. Рђа во зара стао пре лом пот ко ље ни це, са дефор ма ци јом сто па ла, атро фи јом миши ћа или ото ком ................30–40%
12. Скра ће ње ноге (апсо лут но):

а) од 4 cm до 7 cm .......................................................................................................................................................30%
б) пре ко 7 cm до 12 cm ...............................................................................................................................................40% 
в) пре ко 12 cm .............................................................................................................................................................60% 
Апсо лут но скра ће ње ноге мје ри се од спи не или јаке вен тра лис, одно сно од вели ког тро хан те ра (ако
посто је про мје не на кар ли ци) до доњег руба уну тра шњег мале о ла. 

13. Уко че ност сто па ла:
а) у повољ ном поло жа ју .............................................................................................................................................30% 
б) у непо вољ ном поло жа ју ........................................................................................................................................ 40%
Под повољ ним поло жа јем уко че но сти сто па ла под ра зу ми је ва се поло жај сто па ла у план тар ној флек -
си ји од 95 до 100 сте пе ни, у сред њем поло жа ју инвер зи је и евер зи је.

14. Дефор ма ци ја сто па ла или посље ди ца пре ло ма мале о ла, пет не кости, тар зал них 
или мета та р зал них кости ју ......................................................................................................................................30–40% 

15. Хро нич ни осте о ми е ли тис ноге са фисту лом или функ ци о нал ним смет ња ма ...................................................30–40% 
16. Пот пу на неу по тре бљи вост ноге

Одред ба ове тач ке при мје њу је се ако утвр ђе ни поре ме ћај функ ци је ноге није пред ви ђен 
у некој дру гој тач ки ове листе ......................................................................................................................................80%

17. Поре ме ћа ји цир ку ла ци је у нози, са поја ва ма које су посље ди це тих поре ме ћа ја ............................................30–40% 
Одред ба ове тач ке при мје њу је се на боле сти крв них судо ва и поре ме ћа је цир ку ла ци је трај ног карак -
те ра који знат ни је оте жа ва ју функ ци ју дужег ста ја ња и хода ња (ендар те ри тис обли те ранс, тром бо фле -
би тис са ото ком или улце ра ма, ком пре сив не поја ве код ане у ри зма, еле фан ти ја за, аор то и ли ја кал ни бај -
пас, Суде ков син дром као трај на посље ди ца, као и ста ња посли је обим них опе ко ти на). 
Ако при функ ци о нал ним поре ме ћа ји ма тје ле сних оште ће ња доњих екс тре ми те та, од т. 1. до 16. посто -
је исто вре ме но и знат ни је тро фич ке про мје не, стал ни ото ци, фисту ле, гри зли це или бол ни неу ри но -
ми, про це нат тје ле сног оште ће ња пове ћа ва се за 10%. 
Ако на јед ној нози посто ји више тје ле сних оште ће ња у сми слу ове листе, уку пан проценaт не може
бити већи од про цен та који се при мје њу је за ампу та ци ју.
Псе у до ар тро зе се оцје њу ју без обзи ра на ноше ње апа ра та. 
Уко че но шћу згло ба сма тра се пот пу на уко че ност или ако су покре ти згло бо ва могу ћи само до 15 сте -
пе ни укуп но.

VIII - ПОРЕ МЕ ЋА ЈИ, СМА ЊЕ ЊЕ ИЛИ ГУБИ ТАК ФУНК ЦИ ЈЕ КИЧ МЕ НОГ СТУ БА
1. Цер ви кал ни син дром:

а) пот пу ни губи так функ ци је јед ног сег мен та..........................................................................................................30% 
При пот пу ном губит ку функ ци је сва ког сље де ћег дина мич ког вер те брал ног сег мен та, цер ви кал ног
дије ла кич ме ног сту ба, про це нат тје ле сног оште ће ња пове ћа ва се за 10%. Један вер те брал ни дина -
мич ки сег мент састо ји се од два сусјед на пршље на и цје ло куп ног меког тки ва које их пове зу је (интер -
вер те брал ни диск и сви лига мен ти).
Под пот пу ним губит ком функ ци је јед ног сег мен та под ра зу ми је ва се завр шна фаза у току деге не ра тив -
ног про це са на поје ди ном дина мич ком сег мен ту. 
Под пој мом “пот пу ни губи так функ ци је јед ног сег мен та” под ра зу ми је ва ју се посље ди це свих про це -
са који дово де до пот пу ног губит ка функ ци је јед ног сег мен та (сани ра ни спон ди ли тис, фрак ту ра тије -
ла, пршље на, Бех те ре вље ва болест). Губи так функ ци је јед ног дина мич ког сег мен та дока зу је се кли -
нич ким пре гле дом и оба ве зно стан дард ним и функ ци о нал ним ради о гра фи ја ма. Стан дард ним ради о -
га фи ја ма се утвр ђу је јако суже ње интер кор по рал них про сто ра, осте о хон дро за покров них повр ши на
кор пу са коре спон дент них пршље но ва, вен трал на (евен ту ал но и дор зал на) осте о фи то за и про прат на
спон ди лар тро за. Функ ци о нал ним ради о гра фи ја ма у мак си мал ној инкли на ци ји и реин кли на ци ји)
дока зу је се пот пу на непо кре тљи вост у јед ном сег мен ту у сми слу завр шне фазе.
б) цер ви ко бра хи јал ни син дром с изра же ном сли ком дис кар тро зе и лези јом сен зи тив них нера ва или 

васку лар ним поре ме ћа ји ма ...............................................................................................................................30–40% 
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Одго ва ра ју ћим испи ти ва њем се дока зу је раз ви је на сли ка деге не ра тив них про мје на у сег мен ту, као и
лези ја нер вних или васку лар них струк ту ра, па се про це нат тје ле сног оште ће ња одре ђу је пре ма сте пе -
ну утвр ђе них поре ме ћа ја.
Одго ва ра ју ће испи ти ва ње за објек ти ви за ци ју раз ви је не сли ке деге не ра тив них про мје на у сег мен ту
под ра зу ми је ва одго ва ра ју ћа кли нич ка, ренд ген ска, елек тро ди јаг но стич ка и дру га испи ти ва ња.

2. Тора кал ни син дром (фик си ра на тотал на тора кал на кифо за) .....................................................................................40%
Под фик си ра ном тотал ном тора кал ном кифо зом под ра зу ми је ва се пот пун губи так функ ци је арку ар -
ном кифо зом дефор ми са не тора кал не кич ме (углав ном код анки ло зант ног спон ди ли ти са – Morbus
Bechtrew и тежих обли ка Шоер ма но ве боле сти – Morbus Cheuermann и сл.)

3. Лум бал ни син дром:
а) ретро по зи ци ја у јед ном сег мен ту...........................................................................................................................30%
Ретро по зи ци ја у јед ном сег мен ту озна ча ва конач но ста ње пре ва лен ци је дор зал них сна га у окви ру јед -
ног дина мич ког вер те брал ног сег мен та над вен трал ним, због чега дола зи до помје ра ња гор њег
пршље на тог сег мен та над доњим, уна зад и надо ље. За дока зи ва ње овог син дро ма потреб ни су сље -
де ћи пара ме три: кли нич ки пре глед, стан дард на ренд ге но гра фи ја са иден ти фи ка ци јом дор зал ног
помје ра ња; функ ци о нал на ренд ге но гра фи ја којом се иден ти фи ку је конач но дор зал но помје ра ње гор -
њег пршље на над доњим.
б) пот пу ни губи так функ ци ја јед ног сег мен та лум бал не реги је (завр шна фаза) ..................................................40%
Ретро по зи ци ја или пот пу ни губи так функ ци је (завр шна фаза) сег мен та над сег мен том, с пот пу но
изгу бље ном функ ци јом (завр шном фазом) уве ћа ва тје ле сно оште ће ње за 10%. С обзи ром на то да је
кич ме ни стуб у функ ци о нал ном погле ду прак тич но недје љи ва цје ли на, то је оправ да но да се тје ле сна
оште ће ња утвр ђе на пре ма наве де ним кри те ри ју ми ма на ције лој кич ми могу сма тра ти једин стве ним
тје ле сним оште ће њем.

IX - ОРГА НИ ЗА ВАРЕ ЊЕ
1. Јаче суже ње јед ња ка, пре ма сте пе ну .......................................................................................................................40–50%

Јачим суже њем јед ња ка сма тра се такво суже ње код којег при езо фа го скоп ском пре гле ду нема про ла -
зност бужи је пре ко бро ја 20. Сте пен тје ле сног оште ће ња одре ђу је се пре ма оби му суже ња и функ ци -
о нал ним поре ме ћа ји ма.

2. Ста ње посли је пла стич не опе ра ци је јед ња ка као посље ди ца повре де или обо ље ња .............................................50%
3. Неком пен зо ва на ста ња посли је пла стич не опе ра ци је јед ња ка пре ма функ ци о нал ним 

смет ња ма и сте пе ну пот хра ње но сти, индекс тје ле сне масе (BMI) мањи од 18,5 kg/m² ..................................60–80%
4. Трај на гастро сто ми ја због повре де или обо ље ња:

а) без поре ме ћа ја општег ста ња ................................................................................................................................50%
б) са поре ме ћа јем општег ста ња, лоша функ ци ја желу ца и пот хра ње ност, индекс тје ле сне масе 

(BMI – Body mass indeks) мањи од 18,5 kg/m² ............................................................................................... 60–80%
Индекс тје ле сне масе (BMI) изра чу на се тако да се тје ле сна маса (ТМ) поди је ли са тје ле сном повр -
ши ном (ТП).
Тје ле сна маса (ТМ) изра жа ва се у кило гра ми ма (kg).
Тје ле сна повр ши на (ТП) је тје ле сна виси на у метри ма на ква драт и изра жа ва се у метри ма ква драт -
ним (m²).
BMI = ТМ (kg) / TП (m²)
Индекс тје ле сне масе изра жа ва се у кило гра ми ма на метар ква драт ни (kg/m²).
Кате го ри за ци ја сте пе на ухра ње но сти пре ма индек су тје ле сне масе (BMI)
Сте пен ухра ње но сти Индекс тје ле сне масе (BMI) kg/m²
Пот хра ње ност (мрша вост) < 18,5
Нор мал на (физи о ло шка) ухра ње ност 18,5 до 24,99
I сте пен пове ћа ња тје ле сне масе (пред го ја зност) 25,0 до 29,99
II сте пен гоја зно сти (гоја зност) 30,0 до 39,99
III сте пен гоја зно сти (пре тје ра на гоја зност) > = 40,0

5. Неком пен зо ва но ста ње посли је ресек ци је желу ца зави сно од функ ци о нал них смет њи, поре ме ћа ја 
општег тје ле сног ста ња и пот хра ње но сти, индекс тје ле сне масе (BMI) мањи од 18,5 kg/m² ....................... 60–80%

Виси на тје ле сног оште ће ња код неком пен зо ва ног ста ња посли је ресек ци је желу ца одре ђу је се пре ма
врсти и интен зи те ту функ ци о нал них смет њи (Dumping sindrom или ulcus pepticum jejuni или тежи
сте пен ане ми је), поре ме ћа ји општег ста ња, те пре ма сте пе ну пот хра ње но сти.

6. Ста ње посли је тотал не гастрек то ми је .........................................................................................................................80%
7. Неком пен зо ва но ста ње посли је обим них цри јев них ресек ци ја, са знат ним репер ку си ја ма 

на опште тје ле сно ста ње и пот хра ње ност, индекс тје ле сне масе (BMI) мањи од 18,5 kg/m² .............................. 60% 
8. Стал ни анус пре тер на ту ра лис .......................................................................................................................................80%
9. Трај не анал не и пери а нал не фисту ле, које се хирур шким путем не могу откло ни ти .......................................... 40%
10. Губи так анал ног сфинк те ра:

а) без про лап са цри је ва . .............................................................................................................................................50% 
б) са про лап сом цри је ва ..............................................................................................................................................60% 

11. Трај но оште ће ње функ ци је јетре због боле сти и повре да тешког сте пе на ...................................................... 50–80%
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Под тешким оште ће њем функ ци је јетре сма тра се ста ње јетре са трај но про ми је ње ним и пато ло шким
нала зи ма у кли нич ком, лабо ра то риј ском и функ ци о нал ном сми слу (пор тал на хипер тен зи ја, пор тал на
енце фа ло па ти ја, асци тес, вари цес езо фа ги, пораст амо ни ја ка у серу му). Сва оште ће ња јетре која тра -
ју дуже од три годи не сма тра ју се трај ним.

12. Ста ње посли је тран сплан та ци је јетре:
а) са ком пен зо ва ном функ ци јом ................................................................................................................................50% 
б) са неком пен зо ва ном функ ци јом ....................................................................................................................70–100% 

13. Губит ак сле зи не ............................................................................................................. 30%

X - УРО ГЕ НИ ТАЛ НИ ОРГА НИ 
А. Мокраћ ни орга ни
1. Губи так јед ног бубре га посли је при ла го ђа ва ња или пот пу ни губи так функ ци је бубре га, 

са нор мал ном функ ци јом дру гог бубре га ...................................................................................................................30% 
2. Функ ци о нал но оште ће ње пре о ста лог бубре га:

а) лак шег сте пе на ..................................................................................................................................................40–60%
б) тежег сте пе на ..................................................................................................................................................70–100% 
Про це нат тје ле сног оште ће ња одре ђу је се пре ма нала зу кре а ти нин кли рен са, и то ако је ври јед ност
кре а ти нин кли рен са:
0,83 ml/s ........................................................................................................................................................................40%
0,67 ml/s ...................................................................................................................................................................... 50%
0,50 ml/s ........................................................................................................................................................................60%
0,33 ml/s........................................................................................................................................................................ 70%
0,25 ml/s ...................................................................................................................................................................... 80%
0,17 ml/s ...................................................................................................................................................................... 90%
испод 0,17 ml/s . ........................................................................................................................................................ 100%

3. Функ ци о нал но оште ће ње оба бубре га тежег сте пе на ....................................................................................... 60–100%
Про цент тје ле сног оште ће ња одре ђу је се пре ма ври јед но сти нала за кре а ти нин кли рен са, и то ако је
ври јед ност кре а ти нин кли рен са:
0,50 ml/s ...................................................................................................................................................................... 60%
0,33 ml/s ........................................................................................................................................................................70%
0,25 ml/s ........................................................................................................................................................................80%
0,17 ml/s ........................................................................................................................................................................90%
испод 0,17 ml/s ..........................................................................................................................................................100%
У кри те ри ју ме за оцје ну сте пе на оште ће ња функ ци је бубре га, поред кре а ти ни на узи ма ју се у обзир и
дру ги пара ме три, као што су: ана ли зе урее, ради о гра фи ја, IWP и слич но, за дока зи ва ње сте пе на оште -
ће ња функ ци је бубре га.
Пре ма новом SI систе му, кре а ти нин кли ренс се обра чу на ва у ml/s умје сто ml/min. 

SI Фак тор SI Кон вен ци о нал но
Кре а ти нин кли ренс 1,3–2,3 ml/s 60 80–140 ml/min.

4. Ста ње након тран сплан та ци је бубре га:
а) са ком пен зо ва ном функ ци јом .................................................................................................................................50%
б) са деком пен зо ва ном функ ци јом ....................................................................................................................90–100%

5. Пот пу на и стал на инкон ти нен ци ја ури на или трај на цисто сто ми ја ........................................................................70%
6. Трај но сквр че ње мокраћ не беши ке капа ци те та до 50 ccm ........................................................................................50%
7. Ста ње посли је пла стич не опе ра ци је мокраћ не беши ке .............................................................................................50%
8. Трај но суже ње уре тре са оте жа ним мокре њем (због про мје на искљу чи во на уре три) ....................................30–50%
9. Трај не и ино пе ра бил не мокраћ не фисту ле са стал ним цуре њем .............................................................................70%

Ако на осно ву оста лих кли нич ких и дру гих испи ти ва ња посто је несум њи ви дока зи за функ ци о нал но
оште ће ње пре о ста лог или оба бубре га, а кре а ти нин кли ренс још није про ми је њен, онда тре ба да се
одре ди виси на тје ле сног оште ће ња ана лог но одред ба ма тач ке 2а, одно сно почет ном сте пе ну тач ке 3.

Б. Гени тал ни орга ни
10. Губи так већег дије ла или чита вог пени са....................................................................................................................50%
11. Губи так оба тести са:

а) код мушка ра ца пре ко 50 годи на живо та .............................................................................................................. 30%
б) код мушка ра ца до 50 годи на живо та ....................................................................................................................50% 
Губит ком оба тести са сма тра се одстра њи ва ње оба тести са (хирур шким или дру гим путем) или пот -
пу но уни ште ње функ ци је оба тести са зра че њем.

12. Губи так оба јај ни ка:
а) код жена пре ко 45 годи на живо та .........................................................................................................................30% 
б) код жена до 45 годи на живо та ...............................................................................................................................50%
Губит ком оба јај ни ка сма тра се хирур шки одстра ње на оба јај ни ка или губи так функ ци је оба јај ни ка
зра че њем.
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На осно ву чла на 53. став 2. Зако на о пен зиј ском и инва -

лид ском оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 134/11) и чла на 82. став  2. Зако на о репу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08), мини стар рада и борач ко-инва лид ске зашти те, уз
прет ход но мишље ње мини стра над ле жног за здрав стве ну
зашти ту,  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О ЛИСТИ ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИХ БОЛЕ СТИ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се про фе си о нал не боле -
сти, посло ви на који ма се те боле сти поја вљу ју и усло ви
под који ма се те боле сти сма тра ју про фе си о нал ним у скла -
ду са про пи си ма који регу ли шу пен зиј ско и инва лид ско
оси гу ра ње. 

Члан 2.

Про фе си о нал не боле сти у сми слу Зако на о пен зиј ском
и инва лид ском оси гу ра њу су одре ђе не боле сти наста ле у
току оси гу ра ња, про у зро ко ва не дужим непо сред ним ути -
ца јем про це са рада и усло ва рада на рад ним мје сти ма,
одно сно посло ви ма које је оси гу ра ник оба вљао, као и
боле сти за које је позна то да могу бити посље ди ца дје ло -
ва ња штет но сти које су у вези са про це сом рада или рад -
ном сре ди ном, а интен зи тет штет но сти и дужи на тра ја ња
изло же но сти тој штет но сти је на нивоу за који је позна то
да узро ку је оште ће ње здра вља. 

Члан 3.

Посло ви ма на који ма се јавља ју про фе си о нал не боле -
сти сма тра ју се посло ви на који ма су рад ни ци изло же ни
хемиј ским, физич ким и био ло шким штет но сти ма и напре -
за њи ма наве де ним у Листи про фе си о нал них боле сти. 

Члан 4.

(1) Про фе си о нал не боле сти из чла на 2. ово га пра вил -
ни ка дока зу ју се у рефе рент ној уста но ви меди ци не рада
помо ћу при хва ће них про гра ма обра де (алго ри та ма), а
дијаг но стич ки посту пак обу хва та:

а) рад ну анам не зу и дока зи ва ње пове за но сти боле сти
са изло же но шћу штет ним ути ца ји ма на раду,

б) кли нич ку сли ку са поја вом оште ће ња функ ци је
и/или мор фо ло ги је орга на и орган ских систе ма за које је
позна то да је одре ђе на штет ност из рад ног про це са може
узро ко ва ти и

в) пози тив не нала зе дијаг но стич ких мето да које могу
објек тив но дока за ти то оште ће ње.

(2) При сут ност штет но сти из ста ва 1. тач ка а) овог чла -
на утвр ђу је се:

a) про цје ном ризи ка из акта о про цје ни ризи ка или на
дру ги начин који омо гу ћа ва да се са сигур но шћу утвр ди
при сут ност штет но сти,

б) одре ђи ва њем интен зи те та (мје ре њем, непо сред ним
уви дом у усло ве рада или на дру ги начин који омо гу ћа ва да
се са сигур но шћу утвр ди интен зи тет штет но сти) и тра ја ња
изло же но сти тој штет но сти.

Члан 5.

Про фе си о нал не боле сти шифри ра ју се са дви је шифре:
пре ма Међу на род ној кла си фи ка ци ји боле сти X, реви зи ја, и
пре ма Листи про фе си о нал них боле сти.

Члан 6.

(1) Листа про фе си о нал них боле сти нала зи се у При ло -
гу 1. овог пра вил ни ка и чини његов састав ни дио. 

(2) Листа про фе си о нал них боле сти биће ино ви ра на
сва ких пет годи на.

Члан 7.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи
Пра вил ник о листи про фе си о нал них боле сти (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 6/94).

Члан 8.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-020-132/12
4. децембра 2012. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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13. Губи так оба јај ни ка и мате ри це:

а) код жена пре ко 45 годи на живо та .........................................................................................................................40%

б) код жена до 45 годи на живо та ...............................................................................................................................60% 

в) ради кал на хисте рек то ми ја:

- код жена пре ко 45 годи на живо та ...........................................................................................................................60%

- код жена до 45 годи на живо та .................................................................................................................................70%

Губит ком јај ни ка и мате ри це сма тра се хирур шко одстра њи ва ње оба јај ни ка и мате ри це или губи так
функ ци је јај ни ка и мате ри це као посље ди це зра че ња. Губит ком мате ри це сма тра се и непот пу ни губи -
так мате ри це, одно сно суп то тал на хисте рек то ми ја.

14. Ампу та ци ја дој ке:

Ампу та ци ја дој ке, јед но стра но ..................................................................................................................................30%

Ампу та ци ја дој ке, обост ранo......................................................................................................................................50%

Ампу та ци ја дој ке, јед но стра но ради кал но ...............................................................................................................40%

Ампу та ци ја дој ке, обо стра но ради кал но ..................................................................................................................60%

XI - ОДРЕ ЂИ ВА ЊЕ ПРО ЦЕН ТА, АКО ПОСТО ЈЕ ДВА ИЛИ ВИШЕ ТЈЕ ЛЕ СНИХ ОШТЕ ЋЕ ЊА

1. Ако посто је два или више тје ле сних оште ће ња пред ви ђе них у овој листи, уку пан про це нат тје ле сних 
оште ће ња одре ђу је се пове ћа њем нај ве ћег про цен та поје ди нач но тје ле сног оште ће ња:

а) по 20% за сва ко даље тје ле сно оште ће ње које изно си 50% или више про це на та,

б) по 10% за сва ко даље тје ле сно оште ће ње које изно си 40% или 30%.

2. Про це нат тје ле сних оште ће ња пар них орга на из гла ва I и X ове листе може се пове ћа ти за 10% ако 
за поје ди на оште ће ња тих орга на овом листом није пред ви ђен посе бан про це нат.

3. Уку пан про це нат тје ле сног оште ће ња одре ђен по тач ки I и II ове гла ве не може да буде већи од 100%.


