
ДОМ  ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“ 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

 

1. Систематски  прегледи  деце у  првом, трећем, петом и седмом разреду се обављају  на основу  
„Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и 
о партиципацијама“ за 2022. годину („Службени гласник РС“ бр.81/2022) а у складу са Правилником о 
номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС“  
бр. 74/2021). Систематски прегледи се заказују код изабраног лекара личним доласком у Дом здравља 
у којем дете има здравствени картон (објекат у Нехруовој 53 или Булевар маршала Толбухина 30), 
затим путем апликације мој доктор или позивом националног кол центра за заказивање 0113620000 
(само уколико дете има изабраног лекара). Уколико дете нема изабраног лекара, родитељи могу  
личним доласком на шалтер, да одаберу лекара и закажу систематски преглед. 
 

2.  На основу члана 17. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“,број 
136/2020), члана 15. Правилника о имунизацији и начину заштите лековима ( „Сл. Гласник РС“, број 
66/2022), као и Правилника о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против 
одређених болести  
(„ Сл. Гласник РС“, број 65/2020), уређује се  Стручно- методолошко упутство (СМУ) за спровођење 
обавезне имунизације становништва против одређених заразних болести које садржи СМУ за обавезну 
активну имунизацију лица одређеног узраста (обавезна је вакцинација детета у 8. разреду основне 
школе против дифтерије и тетануса).  
Уколико дете има здравствени картон у објекту  Нехруова  53, вакцинација  се заказује позивом на 
број телефона 011/2095-231 или личним доласком у објекат. 
Уколико дете има здравствени картон у објекту  Булевар маршала Толбухина 30, вакцинација  се 
заказује код изабраног лекара личним доласком у објекат, затим путем апликације мој доктор или 
позивом националног кол центра за заказивање 011/362-0000 (само уколико дете има изабраног 
лекара). Уколико дете нема изабраног лекара, родитељи могу  личним доласком на шалтер, да 
одаберу лекара и закажу вакцинацију. 
 

3. Обавештавамо вас да код изабраног лекара такође можете заказати и спровести препоручену 
вакцинацију против обољења изазваних хуманим папилома вирусом (ХПВ). Заказивање  се врши 
личним доласком у Дом здравља у којем дете има здравствени картон (објекат у Нехруовој 53 или 
Булевар маршала Толбухина 30), затим путем апликације мој доктор или позивом националног кол 
центра за заказивање 0113620000 (само уколико дете има изабраног лекара). Уколико дете нема 
изабраног лекара, родитељи могу  личним доласком на шалтер, да одаберу лекара и закажу 
вакцинацију. 
 

4. За попуњавање здравствених листа за путовања, а у циљу максималне ефикасности и очувања здравља 
деце у складу са епидемиолошким мерама, у прилогу вам шаљемо упутство за попуњавање истих и 
посебно скрећемо пажњу на тачке 3, 4 и 5. упутства. Попуњавање здравствених листа се заказује код 
изабраног лекара личним доласком у Дом здравља у којем  дете има здравствени картон (објекат у 
Нехруовој 53 или Булевар маршала Толбухина 30), затим путем апликације мој доктор или позивом 
националног кол центра за заказивање 0113620000 (само уколико дете има изабраног лекара). 
Уколико дете нема изабраног лекара, родитељи могу  личним доласком на шалтер, да одаберу лекара 
и закажу преглед. 

Унапред се захваљујемо на сарадњи у очувању и унапређењу здравља деце школског узраста.  

 


