
рб Назив услуге

стоматол
ошка 

ординаци
ја

са 
ангажов
аним 

специјал
истом

специјалност

1 Стоматолошки преглед стом

2 Стоматолошки преглед - контролни стом

3 Специјалистички преглед о све специјалности

4 Специјалистички преглед - контролни о све специјалности

5 Лекарско уверење    стом

6
Мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне 
оралне хигијене

стом

7 Заливање фисура (по зубу) стом

8 Локална апликација флуорида средње концентрације стом

9 Серијска апликација концентрованих флуорида стом

10 Превентивни испун стом

11 Амалгамски испун на 1 површини стом

12 Амалгамски испун на 1 површини код деце стом

13 Амалгамски испун на 2 површине стом

14 Амалгамски испун на 2 површини код деце стом

15 Амалгамски испун на 3 површине стом

16 Амалгамски испун на 3 површини код деце стом

17 Гласјономерни испун стом

18 Гласјономерни испун код деце стом

19 Композитни испун на предњим зубима стом

20 Композитни испун на предњим зубима код деце стом

21 Композитни испун на бочним зубима стом

22 Композитни испун на бочним зубима код деце стом

23 Терапија дубоког каријеса (без испуна) стом

24 Прва помоћ код денталгија   стом

25 Локална апликација лека (toxavit) стом

26 Витална ампутација пулпе млечних зуба стом

27 Витална екстирпација пулпе млечних зуба стом

28 Витална ампутација стом

29
Витална ампутација/екстирпација код фрактура зуба са 
отвореном пулпом 

стом

30 Мортална ампутација пулпе млечних зуба стом

31 Лечење инфициране пулпе са незавршеним растом корена o
дечја и превентивна 
стоматологија

32 Лечење неинфициране пулпе са незавршеним растом корена стом

33 Интерсеансно медикаментозно канално пуњење (по каналу) стом

34
Интерсеансно медикаментозно канално пуњење код зуба са 
незавршеним растом корена (по каналу)

стом

35 Ендодонтска терапија неинфициране пулпе по каналу стом

36 Ендодонтска терапија инфициране пулпе по каналу стом

37 Ендодонтска терапија абрадираних зуба по каналу стом

Стоматолошка комора Србије

Предлог номенклатуре стоматолошких услуга које се пружају у другим облицима здравствене 
службе (приватна стоматолошка пракса)
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38
Ендодонтска терапија зуба са компликованим каналним 
системима - по каналу 

стом

39 Вађење страног тела из канала коренa стом

40 Терапија интра и екстраоралних перфорација корена стом

41 Ретретман канала корена (по каналу) стом

42 Примена МТА (минерал триоксид агрегат) у ендодонцији стом

43 Прва помоћ код повреда стом

44 Прва помоћ код мултиплих повреда зуба у деце  стом

45 Збрињавање мултиплих повреда зуба у деце   стом

46 Збрињавање повреда зуба са тежим поремећајима структуре  стом

47 Надоградња фрактурираног зуба стом

48 Надоградња од естетског материјала (код повреда) стом

49 Композитни инлеј  стом

50 Ливени метални испун стом

51 Избељивање зуба по вилици  стом

52 Избељивање авиталних зуба по зубу   стом

53 Уклањање крунице   стом

54 Цементирање старе крунице   стом

55 Функцијска анализа оклузије   стом

56 Парцијална акрилатна протеза    стом

57 Тотална протеза   стом

58 Термпластичне протезе    стом

59 Тотална протеза са металном базом   стом

60 Парцијална скелетирана протеза (класична)    стом

61 Парцијална скелетирана протеза са атечменима   стом

62 Имедијатна тотална протеза    стом

63 Репаратура протезе - прелом плоче          стом

64 Додатак зуба у протези    стом

65 Додатак кукице у протези                        стом

66 Подлагање протезе директно - хладновезујући акрилат    стом

67 Подлагање протезе индиректно             стом

68 Подлагање протезе са меком подлогом    стом

69 Оклузални стабилизациони сплинт (Мичиген)    стом

70 Ливена надоградња   стом

71 Привремена круница    стом

72 Ливена круница    стом

73 Фасетирана круница    стом

74 Металокерамичка круница    стом

75 Керамичка круна    стом

76 Телескоп круница (унутрашња)    стом

77 Фасете - композитне    стом

78 Фасете - керамичке    стом

79 Репаратура фасете/крунице   стом

80 Оклузални ритејнер    стом

81 Ноћни штитник за бруксисте - фолија    стом

82 Штитник за зубе    стом

83 Вакум фолија  и израда привременог моста    стом

84 Селективно брушење зуба (по зубу)  стом
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85 Надоградња са фабричким кочићем (по кочићу)    стом

86 Инлеј / онлеји (керамички)    стом

87 Фрезована индивидуална пречка    стом

88 Израда супраструктуре на имплантима - металкерамика    стом

89 Израда супраструктуре на имплантима - керамика    стом

90 Зуб за супраденталну протезу стом

91 Цервикални руб у керамици стом

92 Атхезивни мост    стом

93 Хируршки стент стом

94 Клиничка функцијска анализа орофацијалног система    стом

95
Утврђивање стања потпорних ткива зуба применом 
пародонталних индеxа -утврђивање стања хигијене уста и зуба 
применом индеxа

стом

96
Анализа дејства биомеханичких сила - окривање трауматског 
контакта зуба  

стом

97
Идентификација уклањање денталног плака, мотивација и 
обучавање у одржавању оралне хигијене    

стом

98 Уклањање меких наслага и полирање зуба по вилици    стом

99 Уклањање супрагингивалног зубног каменца по вилици стом

100 Обрада пародонталног џепа по зубу    стом

101 Дренажа пародонталног абсцеса    стом

102 Уклањање грубих поремећаја у оклузији   стом

103 Смањење осетљивости коренова зуба (по зубу)    стом

104 Фиксација зуба композитним материјалом по зубу    стом

105 Гингивектомија и гингивопластика (по зубу)    стом

106
Модификована Widman-оva режањ операција у лечењу 
пароднтопатије (по зубу)   

стом

107
Остеопластика и остеотомија у терапији оболелих од 
пародонтопатије (по зубу)    

стом

108
Примена трансплантата везивног ткива и периоста у лечењу 
пародонтопатије (по зубу)   

o

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

109
Специфично вођена регенерација пародонтопатија уз примену 
мембрана (по зубу)    

стом

110 Бисекција зуба  стом

111
Примена коштаног имплантата или трансплантата у терапији 
инфракоштаних пародонталних џепова (по зубу)    

стом

112 Продужење клиничке круне зуба (по зубу)    стом

113 Латерално померен режањ    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

114 Режањ "дупла папила" (по зубу)    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 
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115
Примена слободног мукогингивалног аутотрансплантата у циљу 
продубљивања вестибулума, прекривање оголићених коренова 
зуба и проширење гингиве     

о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

116
Апикално/коронарно померени режањ пуне или полудебљине (по 
зубу)    

стом

117 Интралезијска и перилезијска апликација лека  стом

118 Уклањање круста, покрова була или некротичних наслага стом

119 Каутеризација ткива стом

120 Елиминација иритација оралне слузокоже  стом

121 Тестови у дијагностици обољења оралне слузокоже о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

122 Аугументација максиларног синуса - синус лифт о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

123 Индиректни синус лифт о

пародонтологија орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

124
Модификована Widmanоva режањ операција уз примену 
мембрана (по зубу)   

стом

125 Уградња заменика за кост стом

126 Уградња ресорптивне мембране стом

127 Хируршко лечење гингивалне рецесије о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

128 Киретажа оралне слузокоже стом

129 Презервација екстракционе ране стом

130 Откривање оралних жаришта стом

131 Коришћење ласера на меким и тврдим ткивима стом

132 Естетске услуге у стоматологији (филери, хијалурон, ботокс...) стом

133 Израда и анализа студијског модела  стом

134 Анализа екстраоралне телерендгенорадиографије главе   стом

135 Анализа ортопантомографа стом

136 Активни покретни ортодонтски апарат         о ортопедија вилица

137 Функционални ортодонтски апарат            о ортопедија вилица

138 Терапијска реадаптација покретног ортодонтског апарата   о ортопедија вилица

139 Репаратура ортодонтскиог апарата са отиском    стом

140 Фиксни ортодонтски апарат - са прстеновима и бравицама    о ортопедија вилица

141
Фиксни ортодонтски апарат - са прстеновима и бравицама - 
естетски

о ортопедија вилица

142 Фиксни ортодонтски апарат - сегментирани лук    о ортопедија вилица

143 Замена прстенова у ортодонтском фиксном апарату    о ортопедија вилица

144 Замена бравице у фиксном апарату    о ортопедија вилица
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145 Замена и адаптација лука у фиксном апарату    о ортопедија вилица

146 Апарат за екстраоралнау тракцију - Headgear    о ортопедија вилица

147 Делерова маска    о ортопедија вилица

148 Апарат за раздвајање непчаног шава    о ортопедија вилица

149 Апарат за брзу дистализацију зуба - пендулум    о ортопедија вилица

150 Палатинални или лингвални апарат (Quad helix,....) о ортопедија вилица

151 Фиксни ортодонтски апарат - Herbst    о ортопедија вилица

152 Уклањање фиксног ортодонтског апарата    о ортопедија вилица

153
Фиксни ортодонтски апарат у оквиру преоперативног и 
постоперативног третмана код особа са урођеним и тежим 
стеченим деформитетима лица и вилица 

о ортопедија вилица

154
Фиксни ортодонтски апарат у оквиру преоперативног и 
постоперативног третмана код особа са оперисаним расцепима 
усне, алвеоларног гребена  и непца

о ортопедија вилица

155 Ретенциона фолија једнослојна    стом

156 Ретенциона фолија двослојна    стом

157 Фолија за ортодонтско померање зуба са реконструкцијом    о ортопедија вилица

158 Фиксни ретенциони апарат - ритејнер    о ортопедија вилица

159 Ретенциони апарат – позиционер    о ортопедија вилица

160 Лечење алвеолита    стом

161 Интраорална инцизија апсцеса    стом

162 Екстраорална инцизија апсцеса    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

163 Ресекција једнокорених зуба   стом

164 Ресекција горњих двокорених зуба  стом

165 Ресекција трокорених зуба   о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

166 Хемисекција и дисекција зуба  стом

167 Заустављање крварења    стом

168 Заустављање крварења хируршким путем    стом

169 Вађење млечних зуба стом

170 Вађење сталних зуба  стом

171 Компликовано вађење зуба стом

172 Хируршко вађење зуба  стом

173 Хируршко вађење импактираних умњака   о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија, спец.опште 
стоматологије

174 Хируршко вађење импактираних очњака   о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

175 Примарна пластика ОАК    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

176 Примарна пластика са вађењем корена из синуса    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

177 Хируршка терапија зуба у ницању (циркумцизија)    стом
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178 Хируршка терапија зуба у ницању (извлачење)    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

179 Уклањање мукозних циста    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

180 Уклањање мањих виличних циста    о

орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија, спец.опште 
стоматологије

181 Уклањање већих виличних циста    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

182 Пластика плика и френулума    стом

183 Уклањање хипертрофичне мукозе    стом

184 Вестибулопластика (по вилици)    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

185 Нивелација алвеоларног гребена (по квадранту)     стом

186 Локална надоградња гребена     о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

187 Транспозиција нерв.менталиса и нерв.алвеолариса инфериор  о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

188 Трансплантација зуба    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

189 Ревизија синуса - Caldwell-Luc    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија

190 Уклањање мукокеле синуса    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија

191 Уградња мини имплантата  стом

192 Уградња имплантата стом

193 Отварање импланта стом

194 Примарна обрада ране - интраорално    стом

195 Реплантација сталних зуба    стом

196 Репозиција луксиране доње вилице    стом

197 Фиксација трауматски луксираних зуба сплинтом/шином   стом

198
Фиксација трауматски луксираних зуба композитним 
сплинтом/шином

стом

199 Уклањање сплинта/шине    стом

200 Примарна обрада ране без сутуре максилофацијалне регије   стом

201 Примарна обрада ране са сутуром максилофацијалне регије    о
максилофацијална 
хирургија 
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202 Збрињавање прелома вилице методом жичане имобилизације о
максилофацијална 
хирургија 

203 Збрињавање прелома вилице стандардном шином    о
максилофацијална 
хирургија 

204 Збрињавање прелома вилице акрилатном удлагом - сплинтом о
максилофацијална 
хирургија 

205 Биопсија    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

206
Уклањање страног тела из меких и коштаних ткива лица и 
вилица  

о

пародонтологија орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

207
Ексцизија бенигних/малигних кожних тумора са директном 
сутуром М.Ф. Регије         

о
максилофацијална 
хирургија 

208
Ексцизија бенигних/малигних тумора коже са реконструк. 
дефекта М.Ф. Регије  

o
максилофацијална 
хирургија 

209 Уклањање тумора слузокоже усне дупље    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

210 Уклањање бенигних коштаних тумора лица и вилице   о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

211 Малигњ тумори усне - "V" ексцизија    о
максилофацијална 
хирургија 

212 Малигни тумори усне "W" ексцизија    о
максилофацијална 
хирургија 

213 Уклањање конаца    стом

214 Оптуратор плоча без зуба               о стоматолошка протетика

215 Протеза са оптуратором                  о стоматолошка протетика

216 Скелетирана протеза са оптуратором     о стоматолошка протетика

217 Реадаптација и реоклудација оптуратора                    о стоматолошка протетика

218 Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. регије   о
максилофацијална 
хирургија 

219 Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. регије-локалног    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

220 Хируршко лечење екстраоралних дентогених фистула    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

221 Некректомија по сеанси    о

пародонтологија и орална 
медицина, орална 
хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

222 Убризгавање лекова у пљувачну жлезду кроз изводни канал   о
максилофацијална 
хирургија 

223 Одстрањење калкулуса из изводног канала пљувачне жлезде    о
орална хирургија, 
максилофацијална 
хирургија 

224 Корекција ожиљка уз директну сутуру М.Ф. Регије    о
максилофацијална 
хирургија 
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225 Корекција ожиљка локалним кожним режњем    о
максилофацијална 
хирургија 

226
Обука пацијента за извођење функционалних вежби за 
рехабилитацију темпоро мандибуларног зглоба    

стом

227 Рендгенографија зуба интраорална стом

228 Ортопантомограм стом

229 Телерендген стом

230 Снимак темпоро мандибуларних зглобова стом

231 Снимак параназалних шупљина стом

232 Интраорални методи радиографисања стом

233 CBCT снимак параназалних шупљина, костију лица и вилица стом

234 Реконструкција CBCT снимака стом

235 Давање ињекције у терапијске / дијагностичке сврхе стом

236 Површинска локална анестезија стом

237 Инфилтрациона анестезија стом

238 Интравенска аналгоседација седација у стоматологији стом

239 Ихалациона седација азотоксидулом и кисеоником стом

240 Блага перорална седација о
дечја и превентивна 
стоматологија

241 Антишок терапија    стом


