
I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА* У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  
ПОПУЛАЦИОНA 

ГРУПA 
ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ 

 Новорођенче 
(први месец) 

Вакцинација против 
туберкулозе и против 
хепатитиса Б 

Поступак према  
Правилнику о имунизацији и 
начину заштите лековима  

Једaнпут  
(према календару 
вакцинације) 

Скрининг 
фенилкетонурије и 
хипотиреоидизма 

Поступак према Стручно 
методолошком упутству за 
спровођење Уредбе о 
Националном програму 
здравствене заштите жена, 
деце и омладине (СМУ).** 

Једанпут до петог дана 
по рођењу  
 

Рана детекција 
прематурне 
ретинопатије 

Поступак према СМУ  
 

Једанпут, само код деце 
са ризиком (телесна маса 
испод 2000 гр. или 
рођени пре 37. недеље 
гестације) 

Посета патронажне 
сестре новорођенчету 
и породиљи 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ  

Пет пута код све деце, а 
код деце са ризиком  по 
налогу педијатра 

Превентивни преглед 
педијатра на терену  

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ  

Једанпут до 15. дана по 
рођењу, само код деце са 
ризиком 

Одојче (од другог 
месеца до краја 
прве године) 

Вакцинација против 
дифтерије, тетануса, 
великог кашља, дечје 
парализе, хепатитиса 
Б и хемофилуса 
инфлуенце. 

Поступак према Правилнику 
о имунизацији и начину 
заштите лековима. 

Три пута (према 
календару вакцинације) 

Превентивни преглед  Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ  

Шест пута код све деце, 
а код деце са ризиком, по 
процени педијатра 

Ултразвучни преглед 
ради раног откривања 
дисплазије кукова 

Поступак према СМУ Једанпут  

Тест функције говора 
 

Поступак према  
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Два пута, само код деце 
са ризиком 
 

Посета патронажне 
сестре породици 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Два пута код све деце, а 
четири пута код деце са  
сметњама у развоју 
 

                                                 
 
* Превентивне мере обезбеђују се 100% из средстава обавезног здравственог осигурања, односно без плаћања  
партицввипације.  
** СМУ – Стручно методолошко упутство за спровођење Уредбе о Националном програму здравствене заштите жена, 
деце и омладине.  

 



    
Друга година 
живота 

Превентивни преглед  Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Два пута ( у узрасту од 13 
до 15 месеци и у узрасту 
од 18 до 24 месеца) 

Тест функције чула 
слуха 

Одговарајући тест Једанпут само код деце 
са ризиком  

Ревакцинација против 
дифтерије, тетануса, 
великог кашља и дечје 
парализе 

Поступак према  
Правилнику о имунизацији и 
начину заштите лековима . 

Једанпут 

Вакцинација против 
малих богиња, заушака 
и црвенке 

Поступак према  
Правилнику о имунизацији и 
начину заштите лековима. 
 

Једанпут 

Посета патронажне 
сестре породици 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 
 

Једанпут 

Трећа година 
живота 

Контролни преглед  Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 
 

Једанпут, само код оне 
деце код које је на 
превентивном прегледу 
откривено неко 
обољење/патолошко 
стање 

Четврта година 
живота 

Превентивни преглед  Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Једанпут 

Офталмолошки 
преглед 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут 

Посета патронажне 
сестре породици 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Једанпут 

Тест функције говора Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 
 

Једанпут 

Пета година 
живота 

Контролни преглед   Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Једанпут, само код оне 
деце код које је на 
претходном 
превентивном прегледу 
откривено неко 
обољење/патолошко 
стање 

Седма година 
живота, односно 
пред полазак у 
школу  

Превентивни преглед  Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Једанпут 



   
ОРЛ преглед  Поступак према 

Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут 

Офталмолошки  
преглед  

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут 

Физијатријски преглед Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут 

Тест функције говора Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут 

Ревакцинација против 
дифтерије, тетануса, 
дечје парализе, малих 
богиња, заушака и 
црвенке 

Поступак према  
Правилнику о имунизацији и 
начину заштите лековима. 

Једанпут 

Осма, десета, 
дванаеста, 
четрнаеста, 
шеснаеста и 
осамнаеста година 
живота 

Превентивни преглед  Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

По једанпут у свакој  
наведеној години живота 

Физијатријски преглед Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут у десетој 
години 

Вакцинација против 
хепатитиса Б 

Поступак према  
Правилнику о имунизацији и 
начину заштите лековима. 

У дванаестој години, 
само за децу која до тада 
нису вакцинисана 

Офталмолошки  
преглед  

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Јеаданпут  у четрнаестој 
години  

Девета, једанаеста, 
тринаеста, 
петнаеста, 
седамнаеста и 
деветнаеста 
година живота 

Контролни преглед Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Једанпут  у наведеном 
узрасту, само код оне 
деце код које је на 
претходном 
превентивном прегледу 
откривено неко 
обољење/патолошко 
стање 

Ревакцинација против 
дифтерије, тетануса и 
дечје парализе 

Поступак према  
Правилнику о имунизацији и 
начину заштите лековима.  

Једанпут  у петнаестој 
години  

Шеста до 
четрнаесте године 
живота 

Утврђивање опште 
здравствене 
способности за 
бављење спортским 
активностима 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 
 

У складу са Законом о 
спорту 
 
 
 



 
Утврђивање посебне 
здравствене 
способности за 
бављење спортским 
активностима 
 
Контролни преглед за 
утврђивање опште, 
односно посебне 
здравствене 
способности за 
бављење спортским 
активностимa 

 
Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 
 
 
Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

 
У складу са Законом о 
спорту 
 
 
 
 
У складу са Законом о 
спорту 

Одрасло 
становништво (19 и 
више година) 

Превентивни преглед 
одраслих 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

- У 20. години једанпут, 
- у 22. години једанпут,  
-  од навршених 23 до    
навршених 34 године 
једанпут  у пет година,  
-од навршених 35 година 
и више   једанпут у две 
године  
 

 
Скрининг/рано 
откривање 
кардиоваскуларног 
ризика 

 
Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

 
Једанпут  у пет година 
(за мушкарце од 
навршених 35 до 
навршених 69 година, а 
за жене од навршених 45 
до навршених 69 година 
или  за жене млађе од 45 
година после менопаузе) 
уколико немају 
регистрована 
кардиоваскуларна 
обољења  

Скрининг/рано 
откривање    
дијабетеса типа 2 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут у три године  
код особа  оба пола са 
навршених 35 година  
уколико немају 
регистровано  обољење 
од дијабетеса 

Скрининг/рано 
откривање депресије  

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

 Једанпут годишње за 
особе старије од 18 
година 

Скрининг/рано 
откривање рака 
дебелог црева 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут у две године за 
особе оба пола старости 
од навршених 50 до 
навршених 74 година 

Посета патронажне 
сестре породици 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут годишње  



 
Ревакцинација против 
тетануса  

Поступак према  
Правилнику о имунизацији и 
начину заштите лековима.  

Једанпут  на сваких 10 
година (од навршених 30 
годинa), укупно четири 

Жене од 
навршених 15 
година и више   

Превентивни 
гинеколошки преглед 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут  годишње 

Жене генеративног 
доба (од 
навршених 15 до 
навршених 49 
година) 

Превентивни преглед у 
вези са планирањем 
породице 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут  годишње 

Жене од навшених 
25 до навршених 
64 година  

Скрининг/рано 
откривање рака грлића 
материце 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једном у три године ако 
су претходна два 
негативна 

Жене од 
навршених 50 до 
навршених 69 
година  

Скрининг/рано 
откривање  рака дојке 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Једанпут  у две године 

Труднице први 
триместар 

Превентивни преглед 
труднице 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ  

Једанпут 

Ултразвучни преглед Утврђивања старости 
трудноће и стања плода. 
 

Једанпут 

Труднице, други и 
трећи триместар 

Контролни преглед 
труднице  

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Четири пута, а код високо 
ризичних трудноћа према 
процени гинеколога 

Ултразвучни преглед Одређивање висине 
фундуса, положаја, 
величине и стања  плода. 

Три пута, а код 
високоризичних трудноћа 
према процени 
гинеколога 

Посета патронажне 
сестре породици 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Једанпут, а код 
високоризичних трудноћа 
према налогу гинеколога 

Породиља Превентивни преглед 
породиље 

Поступак према 
Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите и СМУ 

Једанпут после порођаја 
након шест до осам 
недеља. Једанпут након 
шест месеци од порођаја 

 
 
 
 
 


