
Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу 

здравствене заштите 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 43/2016 од 23.4.2016. године, а ступио је на 

снагу 24.4.2016. 

Члан 1. 

У Правилнику о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите 

("Службени гласник РС", бр. 17/13 и 32/15), у Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу 

здравствене заштите, тачка 2. Превентивни преглед деце од једне године до поласка у школу, у колони 

Садржај здравствених услуга, после речи: "стоматолошки преглед," додају се речи: "електрокардиограм 

(12-канални ЕКГ) по потреби, односно обавезно пред упис у школу". 

У тачки 3. Превентивни преглед школске деце и омладине, у колони Садржај здравствених услуга, 

после речи: "лабораторијске анализе," додају се речи: "електрокардиограм (12-канални ЕКГ)", а после 

речи: "медицинску документацију", додаје се запета и речи: "давање оцене о способности за бављење 

школским спортом". 

После тачке 3. Превентивни преглед школске деце и омладине, после трећег реда додају се редови 3а, 3б 

и 3в који гласе: 

Р. 

бр. 
Назив здравствених услуга Садржај здравствених услуга 

3а. 

Утврђивање опште здравствене 

способности деце од шест до 14 

година живота за бављење 

спортским активностима 

Узимање анамнестичких података са психосоцијалном 

анамнезом; мерење телесне масе и висине и 

израчунавање индекса телесне масе; мерење обима 

струка; мерење крвног притиска; физикални преглед по 

системима; електрокардиограм (12-канални ЕКГ); 

лабораторијска испитивања: комплетна крвна слика 

(хемоглобин, хематокрит, еритроцити, леукоцити, 

тромбоцити), оцена здравственог стања и процена 

фактора ризика по здравље; унос података у 

медицинску документацију; евидентирање нађеног 

стања и предузетих мера; упис оцене у спортско-

медицинску књижицу и такмичарску књижицу у складу 

са законом којим се уређује спорт и подзаконским 

актима донетим за спровођење тог закона. 

3б. 

Утврђивање посебне 

здравствене способности деце 

од шест до 14 година живота за 

бављење спортским 

активностима 

Узимање анамнестичких података са психосоцијалном 

анамнезом; мерење телесне масе и висине и 

израчунавање индекса телесне масе; мерење обима 

струка; мерење крвног притиска; физикални преглед по 

системима; електрокардиограм (12-канални ЕКГ); 

лабораторијска испитивања: комплетна крвна слика 

(хемоглобин, хематокрит, еритроцити, леукоцити, 

тромбоцити), шећер у крви, тест урина (утврдити ниво 

протеина и шећера); упућивање по потреби за узраст од 

12 до 14 година на тест оптерећењем на ергоциклу или 

тредмилу са континуираним праћењем ЕКГ; упућивање 

на друге прегледе који се захтевају спортским 



правилима надлежног националног гранског спортског 

савеза; оцена здравственог стања и процена фактора 

ризика по здравље; унос података у медицинску 

документацију; евидентирање нађеног стања и 

предузетих мера; упис оцене у спортско-медицинску 

књижицу и такмичарску књижицу у складу са законом 

којим се уређује спорт и подзаконским актима донетим 

за спровођење тог закона. 

3в. 

Контролни преглед деце од 

шест до 14 година живота за 

утврђивање опште, односно 

посебне здравствене 

способности за бављење 

спортским активностима 

Узимање анамнестичких података са психосоцијалном 

анамнезом; мерење телесне масе и висине и 

израчунавање индекса телесне масе; мерење обима 

струка; мерење крвног притиска; физикални преглед по 

системима; електрокардиограм (12-канални ЕКГ); 

лабораторијска испитивања: комплетна крвна слика 

(хемоглобин, хематокрит, еритроцити, леукоцити, 

тромбоцити), шећер у крви, тест урина (утврдити ниво 

протеина и шећера); упућивање по потреби за узраст од 

12 до 14 година на тест оптерећењем на ергоциклу или 

тредмилу са континуираним праћењем ЕКГ; упућивање 

на друге прегледе који се захтевају спортским 

правилима надлежног националног гранског спортског 

савеза; нова оцена здравственог стања и процена 

фактора ризика по здравље; унос података у 

медицинску документацију; евидентирање 

новонасталог стања и предузетих мера; упис нове оцене 

у спортско-медицинску књижицу и такмичарску 

књижицу у складу са законом којим се уређује спорт и 

подзаконским актима донетим за спровођење тог 

закона. 

      

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

Број 110-00-152/2016-05 

У Београду, 20. априла 2016. године 

Министар, 

асс. др Златибор Лончар, с.р. 

 


