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РАДИОЛОШКЕ УСЛУГЕ 
  

Р.бр. Назив здравствених 
услуга 

Садржај здравствених услуга 

1. Рендген скопија са 
циљаном графијом без 
контраста 
 

Рендген скопија органа по системима и нативни 
снимак са циљаном графијом 

2. Рендген скопија са 
циљаном графијом са 
контрастом 

Рендген скопија пасаже једњака, гастродуоденума, 
пасажа танког црева са циљаном графијом са 
контрастом. 

3. Рендген графија органа 
по системима, један 
правац 

Рендген графија локомоторног система, графија 
плућа, телерадиографија плућа, торакса у једаном 
правцу. 
 

4. Рендген графија органа 
по системима у два 
правца 

Рендген графија локомоторног система, торакса, 
плућа и дојке у два правца. 
 

5. Рендген графија 
специјална снимања по 
системима у два или 
једном правцу 

Краниограм, база лобање по Тауну, пирамида, 
мастоида, Sella Turcica, орбита носне кости, 
зигоматичних костију, темпоромандибуларних 
зглобова, слабинског дела кичме у максималној 
флексији или максималној екстензији, раменог 
зглоба аксијално, зглоба кука у абдукцији, тунелски 
снимак колена, графија чашице аксијално, стопала у 
стојећем ставу, петне кости аксијално, 
макрорадиографија 

6. Сложени рендген 
прегледи 

Сложена рендген снимања код политраума и других 
комплексних обољења, дијагностичка снимања ради 
давања конзилијарног мишљења. 

7. Ултразвучни преглед 
регија - сива скала 

Ултразвучни преглед горњег абдомена (јетра, жучна 
кеса, жучни путеви, панкреас и слезина, бубрези); 
Ултразвучни преглед уротракта (бубрези и мала 
карлица); Ултразвучни преглед лимфних жлезда по 
системима (југуларни ланац, ахиларни ланац, 
ингвинални ланац, ретроперитонеални ланац); 
гинеколошко-акушерски ултразвучни преглед 

8. Ултразвучни преглед 
органа - сива скала 

Ултразвучни преглед надбубрежних жлезда и 
ретроперитонеума, дојке, пљувачних и штитасте 
жлезде, тестиса, меких и коштаних ткива, кукова и 
колена 

9. Doppler scan регија Ултразвучни преглед магистралних крвних судова 
врата, артерија горњих екстремитета, артерија 
доњих екстремитета, вена, абдоминалне аорте. 

10. Doppler scan органа Ултразвучни срца и других органа где je од значаја 
мерење протока 

11. Сложени ултразвучни 
преглед 

Сложена ултразвучна снимања код политраума и 
других комплексних обољења, обрада за конзилијум.

12. Скрининг/ рано 
откривање  рака дојке  
 

Узимање анамнестичких података, радиолошко снимање 
дојке на мамографу у две стандардне пројекције 
(медиолатерална и краниокаудална) са независним 
очитавањем 2 радиолога, обавештавање о налазу 
превентивног прегледа, по потреби упућивање на друге 
процедуре, евидентирање нађеног стања и предузетих 
мера, унос података у медицинску документацију.  

 
 




