
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  
 

Неонатални скрининг 
оштећења слуха 

Поступак према СМУ Једанпут  

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 
 

                                            
 
* 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.  

 



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 

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  



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 

 



II.САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ 
СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

ПОПУЛАЦИОНА  
ГРУПА 

              ВРСТА                 САДРЖАЈ                    ОБИМ 

1 2 3 4 

Одојче од другог 
месеца до краја 
прве године 

Превентивни преглед 

Поступак којим се на основу 
анамнестичких података од 
родитеља и прегледа врши 
процена и идентификација 
фактора ризика за појаву 
појединих оралних 
обољења; дефинисање 
превентивних мера и 
активности за отклањање 
утврђених фактора ризика, 
унос података у 
документацију. 

Једанпут до навршених 
12 месеци  

 

Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене 
(са родитељима) 
 

Изабрани доктор 
стоматологије родитељима 
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља код деце, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, избор 
одговарајућег средства и 
обучавање о правилној 
примени, учесталости и 
техници прања зуба код 
деце. 
 

Једанпут до навршених 
12 месеци  

Друга година 
живота 

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, процена 
ризика за настанак каријеса, 
ортодонтских неправилности 
и осталих оралних 
обољења, унос података у 
документацију. 

Једанпут 

 

Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене (са 
родитељима) 
 

Изабрани доктор 
стоматологије родитељима 
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља код деце, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, избор 
одговарајућег средства и 
обучавање о правилној 

Једанпут 



примени, учесталости и 
техници прања зуба код 
деце. 

Трећа година 
живота 

Систематски 
стоматолошки преглед 
са обрадом података 

Низ медицинских поступака 
којим се утврђује стање уста 
и зуба, стање десни и остале 
слузокоже у циљу раног 
откривања свих поремећаја 
и обољења и благовремено 
предузимање превентивно -
терапијских мера, и 
обухвата: припрему 
пацијента, узимање 
анамнезе од родитеља, 
екстра и интра-орални 
преглед меких ткива, 
оклузије и артикулације, по 
потреби упућивање на 
помоћне дијагностичке 
прегледе (Rö и др.), савет 
родитељима о  
потреби санације и 
одржавања појединих 
хигијенско-дијететских мера, 
заказивање пацијента за 
даљи рад, уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене 
(са родитељима) 
 

Изабрани доктор 
стоматологије родитељима 
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља код деце, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба код деце. 

Једанпут  

 Уклањање наслагa Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
уношење података у 
документацију. 

Једанпут  



 
 Локална апликација 

флорида средње 
концентрације 
 

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора, савет 
родитељу и унос података у 
документацију 

Једанпут  
 

Четврта и пета 
година  
живота 

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, 
постављање дијагнозе и 
сачињавање плана терапије, 
процена ризика за настанак 
каријеса, ортодонтских 
неправилности и осталих 
оралних обољења, унос 
података у документацију. 

Једанпут у току четврте 
и једанпут у току пете 
године 

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  
(са родитељима)  
 

Изабрани доктор 
стоматологије родитељима 
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља код деце, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба код деце. 
 

Једанпут у току четврте 
и једанпут у току пете 
године 

 Уклањање наслагa  Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
уношење података у 
документацију. 

Једанпут у току четврте 
и једанпут у току пете 
године 

 Локална апликација 
флорида средње 
концентрације  

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора. Савет 
пацијенту и унос података у 
документацију. 
 

Једанпут у току четврте 
и једанпут у току пете 
године, а код деце са 
високим ризиком за 
каријес до три  пута 
годишње у једној серији 
(по Протоколу за 
примену флуорида и 
привенцију каријеса код 



деце и омладине у 
Републици Србији) 

Шеста година 
живота (пред 
полазак у школу) 

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума, 
ортодонтских неправилности 
и осталих оралних 
обољења, унос података у 
документацију. 

Једанпут  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  
(са родитељима)  

Изабрани доктор 
стоматологије родитељима 
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља код деце, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба код деце. 

Једанпут  

 Уклањање наслагa  Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

 Локална апликација 
флорида средње 
концентрације  

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора. Савет 
пацијенту и унос података у 
документацију. 

Једанпут  
а код деце са високим 
ризиком за каријес до 
три пута годишње у 
једној серији (по 
Протоколу за примену 
флуорида и привенцију 
каријеса код деце и 
омладине у Републици 
Србији) 

 Заливање фисура (по 
зубу) код сталних 
молара  

Механичко уклањање меких 
наслага са зуба четкицама и 
пастама, изолација радног 

Једанпут (по Протоколу 
за заливање фисура и 
превенцију каријеса код 



поља, сушење зуба, 
премазивање оклузалне 
површине растворима за 
кондиционирање, испирање 
вишка киселине, сушење 
зуба, заливање фисура, 
полимеризација и унос 
података у документацију. 
 

деце и адолесцената у 
Републици Србији) 

Седма година 
живота (први 
разред)  

Систематски  
стоматолошки преглед 
са обрадом података  

Низ медицинских поступака 
којим се утврђује стање уста 
и зуба, стање десни и остале 
слузокоже у циљу раног 
откривања свих поремећаја 
и обољења и благовремено 
предузимање превентивно -
терапијских мера, и 
обухвата: Припрема 
пацијента, узимање 
анамнезе, екстра и интра-
орални преглед меких ткива, 
оклузије и артикулације, 
процена ризика за настанак 
ортодонтских 
неправилности, по потреби 
упућивање на помоћне 
дијагностичке прегледе (Ро и 
др.), анализа добијених 
података, савет о потреби 
санације и одржавања 
појединих хигијенско-
дијететских мера, 
заказивање пацијента за 
даљи рад, уношење 
података у документацију. 
 

Једанпут  

 Мотивација и 
обучавање корисника у 
одржавању правилне 
хигијене  

Истицање важности 
оптималног одржавања 
оралне хигијене; 
идентификација денталног 
плака органским бојама; 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, избор 
одговарајућег средства и 
обучавање правилној 
примени, учесталости и 
техници прања зуба. 

Једанпут  

 Уклањање наслагa  Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 

Једанпут  



четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

 Апликација флорида 
према процени ризика 
за настанак каријеса 
(средње концентрације 
или концентроваваних 
флорида)  

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора. Савет 
пацијенту и унос података у 
документацију. 
 

Једанпут  
а код деце са високим 
ризиком за каријес до 
три пута годишње у 
једној серији (по 
Протоколу за примену 
флуорида и привенцију 
каријеса код деце и 
омладине у Републици 
Србији) 

 Заливање фисура (по 
зубу) код сталних 
молара  

Механичко уклањање меких 
наслага са зуба четкицама и 
пастама, изолација радног 
поља, сушење зуба, 
премазивање оклузалне 
површине растворима за 
кондиционирање, испирање 
вишка киселине, сушење 
зуба, заливање фисура, 
полимеризација и унос 
података у документацију.  

Једанпут (по Протоколу 
за заливање фисура и 
превенцију каријеса код 
деце и адолесцената у 
Републици Србији) 

Осма година 
живота 

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума, 
ортодонтских неправилности 
и осталих оралних 
обољења, унос података у 
документацију. 

Једанпут  

 Мотивација и 
обучавање корисника у 
одржавању правилне 
хигијене  

Истицање важности 
оптималног одржавања 
оралне хигијене; 
идентификација денталног 
плака органским бојама; 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, избор 
одговарајућег средства и 
обучавање правилној 
примени, учестачлости и 
техници прања зуба. 

Једанпут  

 Уклањање наслагa Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 

Једанпут  



четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

 Апликација флорида 
према процени ризика 
за настанак каријеса 
(средње концентрације 
или концентроваваних 
флорида)  

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора. Савет 
пацијенту и унос података у 
документацију. 
 

Једанпут  
а код деце са високим 
ризиком за каријес до 
три пута годишње у 
једној серији (по 
Протоколу за примену 
флуорида и привенцију 
каријеса код деце и 
омладине у Републици 
Србији) 

 Заливање фисура (по 
зубу) код сталних 
молара  

Механичко уклањање меких 
наслага са зуба четкицама и 
пастама, изолација радног 
поља, сушење зуба, 
премазивање оклузалне 
површине растворима за 
кондиционирање, испирање 
вишка киселине, сушење 
зуба, заливање фисура, 
полимеризација и унос 
података у документацију.  

Једанпут (по Протоколу 
за заливање фисура и 
превенцију каријеса код 
деце и адолесцената у 
Републици Србији) 

Девета, 10. и 11. 
година живота 

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума, 
ортодонтских неправилности 
и осталих оралних 
обољења, унос података у 
документацију. 

Једанпут у деветој, 
једанпут у 10. и 
једанпут у 11. години 

 Мотивација и 
обучавање корисника у 
одржавању правилне 
хигијене  

Истицање важности 
оптималног одржавања 
оралне хигијене; 
идентификација денталног 
плака органским бојама; 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, избор 
одговарајућег средства и 
обучавање правилној 
примени, учестачлости и 
техници прања зуба. 

Једанпут у деветој, 
једанпут у 10. и 
једанпут у 11.  години 

 Уклањање наслагa  Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 

Једанпут у деветој, 
једанпут у 10. и 
једанпут у 11.  години 



четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

 Апликација флорида 
према процени ризика 
за настанак каријеса 
(средње концентрације 
или концентроваваних 
флорида)  

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора. Савет 
пацијенту и унос података у 
документацију. 
 

Једанпут у деветој, 
једанпут у 10. и 
једанпут у 11.  години , 
а код деце са високим 
ризиком за каријес до 
три пута годишње у 
једној серији (по 
Протоколу за примену 
флуорида и привенцију 
каријеса код деце и 
омладине у Републици 
Србији) 

12 година живота  Систематски  
стоматолошки преглед 
са обрадом података  

Низ медицинских поступака 
којим се утврђује стање уста 
и зуба, стање десни и остале 
слузокоже у циљу раног 
откривања свих поремећаја 
и обољења и благовремено 
предузимање превентивно -
терапијских мера, и 
обухвата: Припрема 
пацијента, узимање 
анамнезе, екстра и интра-
орални преглед меких ткива, 
оклузије и артикулације, 
процена ризика за настанак 
ортодонтских 
неправилности, по потреби 
упућивање на помоћне 
дијагностичке прегледе (Ро и 
др.), анализа добијених 
података, савет о потреби 
санације и одржавања 
појединих хигијенско-
дијететских мера, 
заказивање пацијента за 
даљи рад, уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 

Једанпут  



избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба. 

 Уклањање наслагa  Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

 Апликација флорида 
према процени ризика 
за настанак каријеса 
(средње концентрације 
или концентроваваних 
флорида)  

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора. Савет 
пацијенту и унос података у 
документацију. 
 

Једанпут , 
а код деце са високим 
ризиком за каријес до 
три пута годишње у 
једној серији (по 
Протоколу за примену 
флуорида и привенцију 
каријеса код деце и 
омладине у Републици 
Србији) 
 

13 година живота  Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума, 
ортодонтских неправилности 
и осталих оралних 
обољења, унос података у 
документацију. 

Једанпут  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 

Једанпут  



прања зуба. 
 Уклањање наслагa  Припрема и преглед 

пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

 Апликација флорида 
према процени ризика 
за настанак каријеса 
(средње концентрације 
или концентроваваних 
флорида)  

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 
поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима флуора. Савет 
пацијенту и унос података у 
документацију. 
 

Једанпут,  
а код деце са високим 
ризиком за каријес до 
три пута годишње у 
једној серији (по 
Протоколу за примену 
флуорида и привенцију 
каријеса код деце и 
омладине у Републици 
Србији) 
 

14 година живота  Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, плана 
терапије,  процена ризика за 
настанак каријеса, обољења 
пародонцијума, 
ортодонтских неправилности 
и осталих оралних 
обољења, унос података у 
документацију. 
 

Једанпут  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба. 

Једанпут  

 Уклањање наслагa Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 

Једанпут  



наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

15/16/17/18/ 19 
година живота 

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума и 
осталих оралних обољења, 
унос података у 
документацију. 

Једанпут у 15, једанпут 
у 16, једанпут у 17, 
једанпут у 18 и једанпут 
у 19  години 

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба. 

Једанпут у 15, једанпут 
у 16, једанпут у 17, 
једанпут у 18 и једанпут 
у 19  години 

 Уклањање наслагa  Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут у 15, једанпут 
у 16, једанпут у 17, 
једанпут у 18 и једанпут 
у 19  години 

Лица од 20 до 
навршене 26 
године живота за 
време 
високошколског 
образовања  

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације,  постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума и 
осталих оралних обољења, 
унос података у 

Једанпут  



документацију 
 

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене 

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба. 
 

Једанпут  

 Уклањање наслаге  Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

Труднице први 
триместар  

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума и 
осталих оралних обољења, 
унос података у 
документацију. 

Једанпут у првом 
триместу  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 

Једанпут  



избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба. 

 Уклањање наслагa Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

Труднице други и 
трећи триместар  

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума и 
осталих оралних обољења, 
унос података у 
документацију. 

Једанпут  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба. 

Једанпут  

 Уклањање наслагa Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

 Серијска апликација 
концентрованих 

Преглед пацијента, 
успостављање сувог радног 

Једанпут  



флорида  поља за примену флуорида, 
сушење зуба, премазивање 
растворима концентрованих 
флуорида. Савет пацијенту и 
унос података у 
документацију. 

Породиља  Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални 
клинички преглед, анализа 
постојеће медицинске 
документације, постављање 
дијагнозе и сачињавање 
плана терапије,  процена 
ризика за настанак каријеса, 
обољења пародонцијума и 
осталих оралних обољења, 
унос података у 
документацију. 

Једанпут  

 Индивидуални 
здравствено васпитни 
рад у ординацији 
/мотивација и 
обучавање у 
одржавању оралне 
хигијене  

Изабрани доктор 
стоматологије  
објашњава важност: 
одржавања оралне хигијене, 
правилне исхране, 
флуорпрофилаксе и 
редовних контрола оралног 
здравља, као и 
демонстрирање сета 
средстава за одржавање 
оралне хигијене, 
идентификација денталног 
плака органским бојама, 
избор одговарајућег 
средства и обучавање о 
правилној примени, 
учесталости и техници 
прања зуба. 

Једанпут  

 Уклањање наслагa Припрема и преглед 
пацијента, детекција плака 
пребојавањем, уклањање 
наслага одговарајућим 
инструментима, чишћење 
зуба одговарајућим 
четкицама и пастама, 
примена спреја и уношење 
података у документацију. 

Једанпут  

 
III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ  ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
ПОПУЛАЦИОНА  

ГРУПА 
ВРСТА САДРЖАЈ  ОБИМ 

Од првог до 
четвртог 
разреда основне 
школе 

Рад у великој групи Превенција заразних 
болести- хигијенске навике 
(лична и  школска хигијена, 
правилна исхрана и хигијена 
становања). 

Једанпут у школској 
години по теми 



Од петог до 
осмог разреда 
основне школе 

Рад у великој групи Превенција болести 
зависности (дрога, пушење, 
алкохолизам, коцкање, 
зависност од интернета); 
борба против насиља; 
превенција гојазности; 
сексуално преносиве 
болести. 

Једанпут у школској 
години по теми 

Од првог до 
четвртог 
разреда средње 
школе 

Рад у великој групи Превенција болести 
зависности (дрога, пушење, 
алкохолизам, коцкање, 
зависност од интернета) 
борба против насиља; 
превенција гојазности;  
превенција 
крадиоваскуларних болести; 
сексуално преносиве 
болести. 

Једанпут у школској 
години по теми 

 
IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ  СТОМАТОЛОШКЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И 
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

 
IV. 1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ПОПУЛАЦИОНА  
ГРУПА 

ВРСТА САДРЖАЈ  ОБИМ 

Четврта, пета и 
шеста година 
живота  

Рад у малој групи  
( шест-девет особа)  

Рад у малој групи је једна од 
метода здравствено 
васпитног рада у 
стоматологији за изабрану 
групу од шест до девет 
слушалаца. 
Доктор стоматологије 
одабира тему, формира 
групу, заказује време рада 
групе, припрема 
демонстрациона средства, 
моделе итд. Излаже тему уз 
припрему демонстрационих 
средстава, води разговор са 
слушаоцима, даје одговоре 
на постављена питања и 
доноси закључке у вези 
изложене теме. 

Једанпут у четвртој, 
једанпут у петој и 
једанпут у шестој 
години 

 Животна демонстрација  
(шест-девет особа)  

Ова метода се користи у 
раду са малом групом, а 
подразумева се учење кроз 
искуство. Учесници групе 
стичу теоријско знање о 
значају доброг оралног 
здравља и овладавају 
практичним вештинама 
(чланови групе овладавају 
техникама правилног 

Једанпут  



одржавања оралне 
хигијене).  

 
IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ПОПУЛАЦИОНЕ  
ГРУПЕ 

ВРСТА САДРЖАЈ  ОБИМ 

Од првог до осмог 
разреда основне 
школе  

Рад у малој групи  
(шест-девет особа)  

Рад у малој групи је једна од 
метода здравствено 
васпитног рада у 
стоматологији за изабрану 
групу од шест до девет 
слушалаца. 
Доктор стоматологије 
одабира тему, формира 
групу, заказује време рада 
групе, припрема 
демонстрациона средства, 
моделе итд. Излаже тему уз 
припрему демонстрационих 
средстава, води разговор са 
слушаоцима, даје одговоре 
на постављена питања и 
доноси закључке у вези 
изложене теме. 

Једанпут у току 
школске године  

 Рад у великој групи 
(више од 30 особа)  

Рад у великој групи је једна 
од метода здравствено 
васпитног рада у 
стоматологији по изабраној 
теми за више од 30 
слушалаца. 
Доктор стоматологије 
одабира тему, формира 
групу, заказује време рада 
групе, припрема тему и 
средства за учила (филм, 
слајдови, презентација) 
Тема се излаже уз примену 
училних средстава, вођења 
разговора, давање одговора 
на постављена питања и 
доношење закључака у вези 
изложене теме. 

Једанпут у току 
школске године  

 Животна демонстрација  
(шест-девет особа)  

Ова метода се користи у 
раду са малом групом, а 
подразумева се учење кроз 
искуство. Учесници групе 
стичу теоријско знање о 
значају доброг оралног 
здравља и овладавају 
практичним вештинама 
(чланови групе овладавају 
техникама правилног 
одржавања оралне 
хигијене). 

Једанпут у току 
школске године  



Од првог до 
четвртог разреда 
средње школе  

Рад у великој групи 
(више од 30 особа)  

Рад у великој групи је једна 
од метода здравствено 
васпитног рада у 
стоматологији по изабраној 
теми за више од 30 
слушалаца. 
Доктор стоматологије 
одабира тему, формира 
групу, заказује време рада 
групе, припрема тему и 
средства за учила (филм, 
слајдови, презентација) 
Тема се излаже уз примену 
училних средстава, вођења 
разговора, давање одговора 
на постављена питања и 
доношење закључака у вези 
изложене теме. 

Једанпут у току 
школске године  

 
 

IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
ПОПУЛАЦИОНЕ  

ГРУПЕ 
ВРСТА САДРЖАЈ  ОБИМ 

Студенти до 
навршене 26 
године живота  

Рад у малој групи  
(шест-девет особа)  

Рад у малој групи је једна од 
метода здравствено 
васпитног рада у 
стоматологији за изабрану 
групу од шест до девет 
слушалаца. 
Доктор стоматологије 
одабира тему, формира 
групу, заказује време рада 
групе, припрема 
демонстрациона средства, 
моделе итд. Излаже тему уз 
припрему демонстрационих 
средстава, води разговор са 
слушаоцима, даје одговоре 
на постављена питања и 
доноси закључке у вези 
изложене теме. 

Једанпут у току 
школске године  

 Рад у великој групи 
(више од 30 особа)  

Рад у великој групи је једна 
од метода здравствено 
васпитног рада у 
стоматологији по изабраној 
теми за више од 30 
слушалаца. 
Доктор стоматологије 
одабира тему, формира 
групу, заказује време рада 
групе, припрема тему и 
средства за учила (филм, 
слајдови, презентација) 
Тема се излаже уз примену 

Једанпут у току 
школске године  



училних средстава, вођења 
разговора, давање одговора 
на постављена питања и 
доношење закључака у вези 
изложене теме. 

 
 

V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ 
СТАЊИМА  

 
У хитним медицинским стањима садржај здравствене заштите чине: 

 
НА МЕСТУ ПОВРЕЂИВАЊА И  

РАЗБОЉЕВАЊА 
У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 

Прва помоћ Прва помоћ 
Лекарски преглед Лекарски преглед 

Медицинска дијагностика  и интервенција 
са применом одговарајуће терапије и 
терапијских процедура 

Потребна дијагностичка и лабораторијска испитивања  

Медицинска интервенција са применом одговарајуће 
терапије и опсервација   

Санитетски превоз Санитетски превоз 
 

 
 

VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА 
 

VI.1.  ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ  
ДО НАВРШЕНИХ 18   ГОДИНА ЖИВОТА,  ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ 

СРЕДЊОШКОЛСКОГ  ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО  ВИСОКОШКОЛСКОГ 
ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО  НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА  

(члан 41. став 1. тачка 1) Закона) 
 

РЕДНИ  БРОЈ ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ УСЛУГЕ 
1 Дијагностика ризика за настанак каријеса Једанпут  

2 
Дијагностика ризика за настанак 
пародонтопатија  

Једанпут  

3 Витална ампутација пулпе млечних зуба  Једанпут по зубу-трајно 

4 Витална екстирпација пулпе млечних зуба Једанпут по зубу-трајно 

5 Мортална ампутација пулпе млечних зуба  Једанпут по зубу-трајно 

6 
Лечење инфициране пулпе са 
незавршеним растом корена 

Једанпут по зубу-трајно 

7 
Лечење неинфициране пулпе са 
незавршеним растом корена  

Једанпут по зубу-трајно 

8 
Интерсеансно медикаментозно канално 
пуњење код зуба са незавршеним растом 
корена (по каналу)  

До десет пута  по каналу по 
зуба 

9 Превентивни испун  
Једанпут у току 24 месеца 
по зубу.  

10 
Амалгамски испун на једној  површини код 
деце до навршене 15 године живота  

Једанпут по зубу. 
 

11 
Амалгамски испун на две површине код 
деце до навршене 15 године живота 

Једанпут  по зубу 
 



12 
Амалгамски испун на три површине код 
деце до навршене 15 године живота 

Једанпут по зубу 
 

13 
Гласјономерни испун код деце до 
навршене 15 године живота 

Једанпут по зубу 
 

14 
Композитни испун на предњим зубима код 
деце до навршене 15 године живота 

Једанпут по зубу 
 

15 
Композитни испун на бочним зубима код 
деце до навршене 15 године живота 

Једанпут по зубу. 
 

16 Хируршко вађење импактираних очњака Једанпут по зубу-трајно 

17 
Хируршка терапија зуба у ницању 
(циркумцизија)  

Једанпут по зубу-трајно 

18 
Хируршка терапија зуба у ницању 
(извлачење)  

Једанпут по зубу-трајно 

19 Пластика плика и френулума  
Једанпут по плики и 
френулуму-трајно 

20 
Анализа екстраоралне 
телерендгенорадиографије главе  

Једанпут по ортодонском 
апарату  

21 Анализа ортопантомографа  
Једанпут по ортодонском 
апарату  

22 Израда и анализа студијског модела  
Једанпут по ортодонском 
апарату 

23 
Активни покретни ортодонтски апарат   
 

Једанпут, у складу са 
Правилником о медицинско-
техничким помагалима која 
се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања  

24 
Функционални ортодонтски апарат  
 

Једанпут, у складу са  
Правилником о медицинско-
техничким помагалима која 
се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

25 
Терапијска реадаптација покретног 
ортодонтског апарата  

Једанаест по ортодонском 
апарату 

26 
Репаратура ортодонтскиог апарата са 
отиском  

По потреби-после истека 
гарантног рока од 6 месеци  

27 
Делерова маска 
код деце узраста до 12 година живота 
 

Једанпут-трајно, у складу са  
Правилником о медицинско-
техничким помагалима која 
се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

28 
Вестибуларна плоча, 
 код  деце узраста до 10 године живота   
 

Једанпут, у складу са   
Правилником о медицинско-
техничким помагалима која 
се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

29 Збрињавање деце са посебним потребама По потреби  

30 
Збрињавање деце са отежаном сарадњом 
за стоматолошку интервенцију 

По потреби 

 



VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА: 
                         VI.2.1.  КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18   ГОДИНА    ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА 

ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА,   ОДНОСНО  
ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО   НАВРШЕНИХ 26  
ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона) 

                          VI.2.2.  СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ   ДУШЕВНО ОМЕТЕНА   
У РАЗВОЈУ,  КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ  
ДЕФОРМИТЕТОМ  ЛИЦА   И  ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона) 

                         VI.2.3.   КОД  ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ   
             ПОРОЂАЈА   (члан 41. став 1. тачка 2) Закона) 
 

РЕДНИ  
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ 
УСЛУГЕ  

1 
Терапија интра и екстраоралних перфорација 
корена  

Једанпут по каналу 
зуба- трајно 

2 
Ретретман канала корена (по каналу)  
 

Једанпут по каналу 
зуба-трајно 

3 
Ендодонтска терапија зуба са компликованим 
каналним системима -по каналу  

Једанпут по каналу 
зуба-трајно 

4 
Композитни испун на бочним зубима  
 

Једанпут по зубу. у току 
24 месеца 

5 Надоградња од естетског материјала (код повреда) 
Једанпут по зубу у току 
24 месеца 

6 
Композитни инлеј  
 

Једанпут по зубу у току 
50  месеца 

7 Ресекција једнокорених зуба  Једанпут по зубу-трајно 

8 Ресекција горњих двокорених зуба  Једанпут по зубу-трајно 

9 Ресекција трокорених зуба  Једанпут по зубу-трајно 

10 Хемисекција и дисекција зуба  Једанпут по зубу-трајно 

11 Хируршко вађење импактираних умњака  Једанпут по зубу-трајно 

 
 

                   VI.3.  ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА: 
                   VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18   ГОДИНА   ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА 
                              ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО                          

ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО   НАВРШЕНИХ 26  
ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона) 

 
                   VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ  ДУШЕВНО ОМЕТЕНА   У  
                              РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ 
                              ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА   И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона) 
 

   VI.3.3. КОД  ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ  ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 
  41. став 1. тачка 2) Закона) 

                   VI.3.4.  КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО  
                              ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона) 
 
                   VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И  
                               ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У 
                               МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона) 
 



    VI.3.6.  КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА  КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ   
      ОБОЛЕЊА   ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ 
      ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА  
      САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, 

   (члан 41. став 1. тачка 10) Закона) 
 

                     VI.3.7.   КОД  ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА  
 

РЕДНИ  
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ УСЛУГЕ  

1 Стоматолошки преглед  
Једанпут, ако преглед није 
извршен у оквиру   
превентивних мера 

2 Стоматолошки преглед -контролни  Једанпут  
3 Специјалистички преглед  Једанпут по обољењу  
4 Специјалистички преглед -контролни  До два пута по обољењу  
5 Консултативни преглед у другој установи  Једанпут по обољењу  
6 Специјалистички преглед наставника  Једанпут по обољењу  

7 
Специјалистички преглед наставника -
контролни  

До два пута по обољењу  

8 
Специјалистички преглед пацијената са 
хроничним болним синдромом у 
орофацијалном пределу и план терапије  

 По потреби  

9 
Конзилијарни преглед са писаним 
мишљењем 

По потреби 

10 Локална апликација лека (toxavit)  Једанпут по зубу -трајно 
11 Терапија дубоког каријеса (без испуна)  Једанпут по зубу-трајно 
12 Витална ампутација  Једанпут по зубу-трајно 

13 
Интерсеансно медикаментозно канално 
пуњење (по каналу)  

До три пута по каналу зуба 

14 
Ендодонтска терапија неинфициране пулпе 
по каналу  

До два пута по каналу зуба 

15 
Ендодонтска терапија инфициране пулпе по 
каналу  

До три пута по каналу зуба 

16 Вађење страног тела из канала корена  Једанпут по каналу зуба-трајно 

17 Амалгамски испун на  једној површини 
Једанпут по зубу. у току 24 
месеца 

18 Амалгамски испун на две површине  
Једанпут по зубу у току 24 
месеца 

19 Амалгамски испун на три површине  
Једанпут по зубу у току 24 
месеца 

20 Надоградња фрактурираног зуба  
Једанпут по зубу у току 24 
месеца 

21 Гласјономерни испун  
Једанпут по зубу. у току 24 
месеца 

22 Композитни испун на предњим зубима  
Једанпут по зубу. у току 24 
месеца 

23 Селективно брушење зуба (по зубу)  Једанпут по зубу - по потреби 

24 
Уклањање супрагингивалног зубног 
каменца по вилици  

Једанпут по вилици 

25 Обрада пародонталног џепа по зубу  Једанпут  по зубу - по потреби 
26 Вађење зуба  Једанпут по зубу -трајно 
27 Компликовано вађење зуба  Једанпут по зубу-трајно 



28 Хируршко вађење зуба Једанпут по зубу-трајно  
29 Прва помоћ код денталгија  По потреби 
30 Лечење алвеолита  По потреби 
31 Екстраорална инцизија абсцеса  По потреби 
32 Интраорална инцизија абсцеса По потреби 
33 Дренажа пародонталног абсцеса  По потреби 
34 Заустављање крварења  По потреби 
35 Заустављање крварења хируршким путем  По потреби 

36 
Примарна пластика са вађењем корена из 
синуса  

По потреби 

37 Примарна пластика ОАК  По потреби 
38 Антишок терапија  По потреби 

39 
Етиолошка дијагностика консекутивних 
обољења  

По потреби 

40 
Откривање оралних жаришта код 
пацијената на болничком лечењу  

По потреби 

41 
Интралезијска и перилезијска апликација 
лека  

По потреби 

42 
Уклањање круста, покрова була или 
некротичних наслага  

По потреби 

43 Киретажа оралне слузокоже  По потреби 
44 Каутеризација ткива По потреби 
45 Елиминација иритација оралне слузокоже  По потреби 
46 Уклањање мукозних циста  По потреби 
47 Уклањање мањих виличних циста  По потреби 
48 Уклањање већих виличних циста   По потреби 
49 Ревизија синуса - Caldwell – Luc   По потреби 
50 Уклањање сплинта/шине  По потреби 
51 Биопсија   По потреби 

52 
Ексцизија бенигних/малигних кожних тумора 
са директном сутуром М.Ф. Регија  

По потреби 

53 
Ексцизија бенигних/малигних тумора коже 
са реконструкцијом дефекта М.Ф. Регија   

По потреби 

54 Уклањање тумора слузокоже усне дупље  По потреби 

55 
Уклањање бенигних коштаних тумора лица 
и вилице  

По потреби 

56 Малигни  тумори усне - "V" ексцизија  По потреби 
57 Малигни тумори усне "W" ексцизија  По потреби 
58 Уклањање конаца   По потреби 

59 
Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. 
регије  

По потреби 

60 
Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. 
регијелокалног  

По потреби 

61 Некректомија по сеанси  По потреби 

62 
Убризгавање лекова у пљувачну жлезду 
кроз изводни канал   

По потреби 

63 
Одстрањење калкулуса из изводног канала 
пљувачне жлезде  

По потреби 

64 
Обука пацијента за извођење 
функционалних вежби за рехабилитацију 
темпоро мандибуларног зглоба  

По потреби 

65 
Давање ињекције у терапијске / 
дијагностичке сврхе     код особа са 

По потреби 



неуралгијама 

66 
Периферне блокаде алкохолом у лечењу 
идиопатске тригеминалне неуралгије 

По потреби 

67 
Централне блокаде у лечењу идиопатске 
тригеминалне неуралгије  

По потреби 

68 Површинска локална анестезија  По потреби 
69 Инфилтрациона анестезија  По потреби 
70 Анестезија у оралној хирургији  По потреби 
71 Анестезија у максилофацијалној хирургији  По потреби 
72 Збрињавање особа са посебним потребама По потреби 

73 
Збрињавање особа са посебним потребама 
у инхалационој седацији  

По потреби 

74 
Збрињавање особа са посебним потребама 
у интравенској седацији 

По потреби 

75 Рендгенографија зуба интраорална  По потреби 
76 Ортопантомограм  По потреби 
77 Телерендген По потреби 
78 Снимак фацилајног масива  По потреби 
79 Снимак параназалних шупљина  По потреби 
80 Снимак орбита По потреби 
81 Снимак јагодичних лукова  По потреби 
82 Интраорални методи радиографисања По потреби 
83 Снимак доње вилице у три правца  По потреби 
84 Снимак темпоро мандибуларних зглобова По потреби 

85 
Нативно радиографисање пљувачних 
жлезда  

По потреби 

86 Сијалографија По потреби 
87 Ултразвучни преглед пљувачних жлезди  По потреби 
88 Краниограм (ПА и профил лобање)  По потреби 
89 Вратни део кичме у два правца  По потреби 

90 
ЦТ преглед средњег масива лица без 
контраста  

По потреби 

91 
ЦТ преглед средњег масива лица са 
контрастом  

По потреби 

92 ЦТ преглед доње вилице без контраста  По потреби 
93 ЦТ преглед доње вилице са контрастом  По потреби 
94 ЦТ преглед врата без контраста  По потреби 
95 ЦТ преглед врата са контрастом  По потреби 

96 
ЦТ преглед пљувачних жлезда без 
контраста 

По потреби 

97 
ЦТ преглед пљувачних жлезда са 
контрастом  

По потреби 

98 Реконструкција ЦТ слике  По потреби 
99 ЦТ преглед орбита без контраста  По потреби 

100 ЦТ преглед орбита са контрастом  По потреби 
 

          VI.4.  НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА  СА  
УРОЂЕНИМ ИЛИ  СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ   ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА   И ВИЛИЦЕ  

(члан 41. став 1. тачка 8) Закона) 
 

РЕДНИ  
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ УСЛУГЕ  

1 Фиксни ортодонтски апарат у оквиру Једанпут-трајно, у складу са  



преоперативног и постоперативног 
третмана код осигураних лица  узраста од 
12-25 година живота са урођеним и тежим 
стеченим деформитетима лица и вилица  

Правилником о медицинско-
техничким помагалима која се 
обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

2 

Фиксни ортодонтски апарат у оквиру 
преоперативног и постоперативног 
третмана код осигураних лица  узраста од 
12-25 година живота са оперисаним 
расцепима усне, алвеоларног гребена и 
непца  

Једанпут–трајно, у складу са   
Правилником о медицинско-
техничким помагалима која се 
обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

3 
Стимулатор 
 код осигураних лица  узраста од 0-12 
месеци  

Једанпут, у складу са  
Правилником о медицинско-
техничким помагалима која се 
обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

4 
Оптуратор протеза за урођене аномалије   
 

Једанпут у 48 месеци, у складу 
са  Правилником о 
медицинско-техничким 
помагалима која се обезбеђују 
из средстава обавезног 
здравственог осигурања 

5 

Парцијална акрилатна протеза,  
код осигураних лица  код којих постији: 
- урођени парцијални недостатак зуба,  
-парцијални недостатак зуба (Hypodontia 
postraumatica et.St.post cystectomiam K09.0) 
код деце до  18 године живота      
 

За узраст до 18 година живота 
једанпут у 12 месеци,за узраст 
преко 18 година живота, 
једанпут у 60 месеци, у складу 
са   
 Правилником о медицинско-
техничким помагалима која се 
обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

6 

Тотална протеза 
 код осигураних лица  код којих постоји 
урођени недостатак свих зуба                       
  

За узраст до 18 година живота 
једанпут у 12 месеци,за узраст 
преко 18 година живота, 
једанпут у 60 месеци, у складу 
са  Правилником о 
медицинско-техничким 
помагалима која се обезбеђују 
из средстава обавезног 
здравственог осигурања 

 
          VI.5.  ПРОТЕТСКЕ НАДОКНАДЕ У ОКВИРУ ПОСТТУМОРСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ   
(члан 41. став 1. тачка 9) Закона) 

 
РЕДНИ  
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ 
УСЛУГЕ  

1 
Привремена оптуратор протеза         
 

Једанпут у шест месеци, у 
складу са  Правилником о 
медицинско-техничким 
помагалима која се 
обезбеђују из средстава 



обавезног здравственог 
осигурања 

2 
Дефинитивна оптуратор протеза          
 

Једанпут у 48 месеци, у 
складу са  Правилником о 
медицинско-техничким 
помагалима која се 
обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

3 
Израда и анализа студијског модела/мулажа 
код деформитета лица и вилица 

Једанпут по  надокнади 

4 
Кефалометријска анализа код деформитета 
лица и вилица 

Једанпут по  надокнади 

5 
Фотокефалометриска анализа код 
деформитета лица и вилица 

Једанпут по надокнади 

6 Реадаптација и реоклудација оптуратора   По потреби  
 
 
 

           VI.6.  ИЗРАДА АКРИЛАТНЕ  ТОТАЛНЕ И СУБТОТАЛНЕ  ПРОТЕЗЕ КОД ОСОБА СТАРИЈИХ 
ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА  
(члан 41. став 1. тачка 7) Закона) 

 
РЕДНИ  
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ 
УСЛУГЕ  

1 
Парцијална акрилатна протеза         
  

Једанпут у 60 месеци, у 
складу са  Правилником о 
медицинско-техничким 
помагалима која се 
обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

2 
Тотална протеза                               
  

Једанпут у 60 месеци, у 
складу са  Правилником о 
медицинско-техничким 
помагалима која се 
обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог 
осигурања 

3 
Репаратура протезе -прелом плоче  
 

По потреби - после истека 
гарантног рока од 30 
месеци   

4 
Додатак зуба у протези                      
 

По потреби - после истека 
гарантног рока од 30 
месеци 

5 
Додатак кукице у протези                   
  

По потреби - после истека 
гарантног рока од 30 
месеци  

6 
Подлагање протезе директно -
хладновезујући акрилат  

По потреби - после истека 
гарантног рока од 30 
месеци   

7 
Подлагање протезе индиректно      
 

По потреби - после истека 
гарантног рока од 30 
месеци 



 
 

                        VI.7. УРГЕНТНИ  СТОМАТОЛОШКИ И ХИРУРШКИ ПРЕГЛЕДИ И 
ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА ЗУБА И КОСТИЈУ ЛИЦА    (члан 41. став 1. тачка 6) Закона) 

 
РЕДНИ  
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ УСЛУГЕ 

1 Стоматолошки преглед  Једанпут по повреди 
2 Стоматолошки преглед -контролни   До три  пута по повреди 
3 Специјалистички преглед  Једанпут по повреди  
4 Специјалистички преглед -контролни   До три  пута по повреди 
5 Прва помоћ код повреда  По потреби  
6 Примарна обрада ране-интраорално  По потреби 
7 Заустављање крварења  По потреби 
8 Заустављање крварења хируршким путем  По потреби  
9 Реплантација сталних зуба  По потреби 

10 Репозиција луксиране доње вилице  По потреби 

11 
Витална ампутација/екстирпација код 
фрактура зуба са отвореном пулпом  

По потреби  

12 
Прва помоћ код мултиплих повреда зуба у 
деце  

По потреби 

13 Збрињавање мултиплих повреда зуба у деце  По потреби 

14 
Збрињавање повреда зуба са тежим 
поремећајима структуре  

По потреби  

15 
Фиксација трауматски луксираних зуба 
сплинтом/шином  

По потреби 

16 
Фиксација трауматски луксираних зуба 
композитним сплинтом/шином  

По потреби 

17 
Примарна обрада ране без сутуре 
максилофацијалне регије  

По потреби  

18 
Примарна обрада ране са сутуром 
максилофацијалне регије  

По потреби 

19 
Уклањање страног тела из меких и коштаних 
ткива лица и вилице  

По потреби 

20 
Збрињавање прелома вилице методом 
жичане имобилизације  

По потреби  

21 
Збрињавање прелома вилице стандардном 
шином  

По потреби 

22 
Збрињавање прелома вилице акрилатном 
удлагом -сплинтом   

По потреби 

23 Рендгенографија зуба интраорална  По потреби 
24 Ортопантомограм  По потреби 
25 Телерендген По потреби 
26 Снимак фацилајног масива  По потреби 
27 Снимак параназалних шупљина  По потреби 
28 Снимак орбита По потреби 
29 Снимак јагодичних лукова  По потреби 
30 Интраорални методи радиографисања По потреби 
31 Снимак доње вилице у три правца  По потреби 
32 Снимак темпоро мандибуларних зглобова По потреби 
33 Краниограм (ПА и профил лобање)  По потреби 

34 
ЦТ преглед средњег масива лица без 
контраста  

По потреби 



35 
ЦТ преглед средњег масива лица са 
контрастом  

По потреби 

36 ЦТ преглед доње вилице без контраста  По потреби 
37 ЦТ преглед доње вилице са контрастом  По потреби 
38 Реконструкција ЦТ слике  По потреби 
39 ЦТ преглед орбита без контраста  По потреби 
40 ЦТ преглед орбита са контрастом  По потреби 

  VI.8. ХИТНА  СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ОДРАСЛЕ   
         (члан 41. став 1. тачка 3) Закона) 

РЕДНИ  
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ОБИМ И САДРЖАЈ УСЛУГЕ 

1 Прва помоћ код денталгија По потреби  
2 Екстраорална инцизија абсцеса  По потреби 
3 Интраорална инцизија абсцеса По потреби 
4 Дренажа пародонталног абсцеса  По потреби  
5 Заустављање крварења  По потреби 
6 Заустављање крварења хируршким путем  По потреби 
7 Примарна пластика ОАК   По потреби 

8 
Примарна пластика са вађењем корена из 
синуса  

По потреби  

9 Лечење алвеолита  По потреби 
10 Антишок терапија   По потреби 



1)

2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3)

 

З А Х Т Е В
ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ 

СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Изјављујем да *:

2.1 живим сам 2.2 живим у заједничком домаћинству са члановима породице и то:

Име и презиме ЛБО
Рд
Бр

Уз захтев подносим за себе и чланове породице следеће доказе:

ОБРАЗАЦ УП-1

(име  и  презиме) (место , улица  и  број)

ЈМБГ ЛБО

НАПОМЕНА:
Чланови породице из тач. 2) и 3) овог захтева су: супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у браку, усвојена и 
пасторчад и деца узета на издржавање, као и родитељи, под условом да живе у заједничком домаћинству.

У _______________________________
                  (датум и место)

Подносилац захтева
_________________________________

(потпис)

* Заокружити одговарајући број, односно попунити одговарајуће податке

 На основу члана ______ Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из 
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за ______ годину (“Сл. гласник РС“ бр ____) 
и члана _____ Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања (“Сл. гласник РС“ бр. ____ ), подносим:

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала: __________________________________
Испостава: _________________________________
Број: __________________ 
Датум:  ________ 20 _____ год. 

Сродство ЈМБГ

51016.26/51



 

  

1)  

 
 

2)
 

 
 

1.   
        

2.   
        

3.   
        

4.   
        

5.   
        

6.           
 

3)

                                                

 На основу члана ______ Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из 
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за ______ годину (“Сл. гласник РС“ бр ____) 
и члана _____ Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања (“Сл. гласник РС“ бр. ____ ),  а по поднетом захтеву
 __________________________________________ из ____________________________, издаје се:

П О Т В Р Д А
ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ 

СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Члановима породице *:

Име и презиме Сродство ЈМБГ ЛБО
Рд
Бр

Потврда се издаје са роком важности до 31. децембра 2017. године, а најкасније до ступања 
на снагу Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног  
здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину.

ЈМБГ ЛБО

(место, улица  и  број)(име  и  презиме )
из

ОБРАЗАЦ УП-2

4) 

Овлашћено лице

* Заокружити одговарајући број, односно попунити одговарајуће податкe

МП

и

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала: __________________________________
Испостава: _________________________________
Број: __________________ 
Датум:  ________ 20 _____ год. 

Потврда важи уз исправу о здравственом осигурању, односно потврду - ПЗК.

51016.26/52



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

П О Т В Р Д А

O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ

Има  право   на   здравствену   заштиту  у  пуном  износу на  терет  средстава  обавезног 
здравственог   осигурања, без   плаћања  партиципације  од  _____________________ до 
31. децембра 2017. године, због плаћене партиципације у износу који је већи од највишег 
годишњег износа партиципације утврђеног за 2017. годину

(место, улица и број)(име и презиме )
из

ОБРАЗАЦ УП-3

Овлашћено лице

МП

                                                 ЈМБГ ЛБО

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала: __________________________________
Испостава: _________________________________
Број: __________________ 
Датум:  ________ 20 _____ год. 

 На основу члана ______ Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту  из 
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за ______ годину (“Сл. гласник РС“ бр ____) 
и члана _____ Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања (“Сл. гласник РС“ бр. ____ ),  а по поднетом захтеву
__________________________________________ из ____________________________, издаје се:

Потврда важи уз исправу о здравственом осигурању, односно потврду - ПЗК.

51016.26/53



Осигураном лицу _______________________

______________________________

(издавалац рачуна)

(место и датум)

Р А Ч У Н

Образац РП

   /историје болести)

о наплаћеној партиципацији

Бр______/_________

(име и презиме)

(место)

број исправе о здравственом осигурању/ потврде-ПЗК __________, 

(назив здравствене услуге, медицинско - техничког помагала, 
имплантата или другог вида здравствене заштите)

наплаћено је ________ дин.  (словима:_______________________).

(потпис лица које је издало рачун)
М. П.

(број картона/протокола

из 

на име партиципације за 

51016.26/50


