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Баркод бројеви за потрошни уградни материјал у здравственим 
установама 

Најчешћа питања и одговори  

1. ПИТАЊЕ: Ако на паковању имплантата постоји више бар-кодова који се користи?

ОДГОВОР: Користи се онај који се односи на конкретан појединачни имплант који здравствена 
установа уграђује.Не користе се, рецимо они бар-кодови који означавају веће паковање. 

-- 

2. ПИТАЊЕ: Шта се ради у ситуацији када на паковању имплантата нема бар-код или има 
бар код али нема налепницу?

ОДГОВОР: Ово  није тако чест случај. Већина произвођача у циљу бољег праћења потрошње и 
смањивања могућности грешке при фактурисању већ има и бар код и и бар-код налепнице. Ипак 
ако то није случај бар код се лако може одредити код националног представништва светске 
организације за баркод означавања ГС1 (http://www.gs1.org/countries/serbia). Налепнице се веома 
лако и јефтино могу одштампати и у довољној мери доставити здравственим установама при 
испоруци имплантата. 

-- 

3. ПИТАЊЕ: Шта се дешава ако произвођач не испоручује робу директно?

ОДГОВОР: Ово упутство је адресирано на добављаче односно она правна лица са којима 
здравствене установе имају уговоре. Добављачи су дужни да су сви у ланцу дистрибуције упознати 
са овом процедуром. 

-- 

4. ПИТАЊЕ: Уколико налепница садржи више бар код ознака (ЕАN, expiry date, lot number, …)
који баркод је одговарајући?

ОДГОВОР: Одговарајући је ЕАN. Остале ознаке као што је рок важења и слично су променљиве и 
у том смислу нису одговарајуће. 
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-- 

5. ПИТАЊЕ:  Да ли се бар код шифра добија за сваку величину?

ОДГОВОР: Да. Уобичајено произвођачи имају различите бар код шифре за сваку величину 

имплантата. 

-- 

6. ПИТАЊЕ:  Шта да радимо са постојећим залихама?

ОДГОВОР: Добављач је дужан да за постојеће залихе достави неопходна број баркод налепница 

и да их региструје прописаном процедуром. 

-- 

7. ПИТАЊЕ:  Да ли је потребно извршити регистрацију за сваку здравствену установу којој 
испоручујемо импланте?

ОДГОВОР: Не, довољно је једанпут извршити регистрацију.

-- 

8. ПИТАЊЕ: Уколико има више дистрибутера за иста медицинска средства, ко подноси
Републичком фонду за здравствено осигурање попуњен образац са јединственим баркод
бројевима (сваки дистрибутер посебно или представништво страног произвођача)?

ОДГОВОР: Сваки имплант се може пријавити само једном. Уколико добављач има више 
дистрибутера потребно је да са њима у договору одреди ко ће пријавити баркодове импланта. 

-- 

9. ПИТАЊЕ: Како да у шифарнику материјала који смо преузели са сајта препознамо која
шифра се односи на медицински материјал који испоручујемо здравственим установама с
обзиром да не постоји никаква ближа спецификација?

ОДГОВОР:  Најбоље је да се посаветујете са фактурном службом здравствене установе којој 
испоручујете импланте. 
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-- 

10. ПИТАЊЕ: Да ли треба пријављивати бар код налепнице само за импланте за које смо
потписали уговоре директно са Републичким фондом или за све импланте које
испоручујемо здравственим установама у Србији?

ОДГОВОР:  Треба пријавити за све. 

-- 

11. ПИТАЊЕ: У ком стандарду односно типу треба да буде графички приказ
бар кода на рачуну (EAN128A, EAN128B, EAN128C, EAN 8, EAN 13...) или
можемо да одаберемо стандард који нама одговара?

ОДГОВОР:  Графички приказ бар кода треба да буде у стандарду EAN 13. 

-- 

12. ПИТАЊЕ: Да ли је потребно да се у Обрасцу унесе податак „Шифра или шифре којима
здравствена установа фактурише имплант Републичком фонду1?

ОДГОВОР: „Шифра или шифре којима здравствена установа фактурише имплант Републичком 
фонду2 је шифра медицинског материјала, то је важан податак и без њега Ваша 
спецификација се неће појавити у фактури. Свака Здравствена установа зна под којом 

шифром медицинског материјала се фактурише имплант. 
-- 

13. ПИТАЊЕ: Да ли је потребно да се у Обрасцу унесе податак Назив Здравствене установе?

ОДГОВОР: Потребно је да се унесе податак о Здравственим установама са којим имате склопљен 
уговор. Уколико немате уговор са Здравственим установама, можете нам послати Вашу листу 
баркод имплантата кад будете склопили неки уговор. 

1  Списак свих шифара налази се на сајту. Најбоље је да се добављач посаветује са фактурном службом 
здравствене установе. 
2  Списак свих шифара налази се на сајту. Најбоље је да се добављач посаветује са фактурном службом 
здравствене установе. 




