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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

Број: 434/1 

24.03.2022. године 

Ш А Б А Ц 

 

На основу члана 25. тачка 8. Статута Завода за јавно здравље Шабац, бр.466/1 од 

07.05.2007. године, Управни одбор Завода доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању цена обавезних здравствених прегледа 

 

Члан 1. 

Редни 

број 

  

Назив услуге 

Цена без 

пореза у 

дин. 

Шифра 

1. Здравствени преглед лица (лабораторијски преглед 

столице)  

1.900,00 2002 

2. Здравствени преглед лица (лабораторијски преглед 

столице и брисева) 

2.500,00 2004 

3. Здравствени преглед (лабораторијски преглед столице 

и брисева) за ученике на пракси  

1.900,00 2006 

4. Здравствени преглед епидемиолога без 

лабораторијских анализа  

1.300,00 2009 

5. Давање стручног мишљења епидемиолога уз издавање 

потврде 

900,00 2014 

6. Друга и наредне контроле на клицоноштво после 

здравственог прегледа 

600,00 2015 

7. Упланирани здравствени преглед за запослене у 

привредним субјектима у њиховим просторијама 

(лабораторијски преглед столице) 

2.000,00 2108 

8. Упланирани здравствени преглед за запослене у 

привредним субјектима у њиховим просторијама  

(лабораторијски преглед столице и брисева) 

2.600,00 2109 

9. Упланирани здравствени преглед за ученике на 

пракси у школским просторијама (лабораторијски 

преглед столице и брисева) 

2.000,00 2110 

10. Упланирани здравствени преглед за запослене у 

привредним субјектима у њиховим просторијама - 

преглед епидемиолога без лабораторијских 

анализа 

1.400,00 2111 

11. Здравствени прегледи лица у Домовима здравља 

на терену (лабораторијски преглед столице) 

2.100,00 2112 

12. Здравствени прегледи лица у Домовима здравља 

на терену (лабораторијски преглед столице и 

брисева) 

2.700,00 2113 

13. Здравствени прегледи лица у Домовима здравља 

на терену  за ученике на пракси (лабораторијски 

преглед столице) 

2.100,00 2114 

14. Здравствени прегледи лица у Домовима здравља 1.500,00 2115 
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Редни 

број 

  

Назив услуге 

Цена без 

пореза у 

дин. 

Шифра 

на терену - преглед епидемиолога без 

лабораторијских анализа 

                

 

                                                         Члан 2. 

Ова Одлука се примењује од   28.03.2022. године. 

 

 

                                                                     Члан 3. 

Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању цена 

здравствених услуга бр. 431/1 од 27.02.2021. године са свим изменама и допунама, које 

се односе на здравствене прегледе запослених. 

                                                                                                     

     в.д.  председника Управног одбора 

Завода 

                                                                                       Др Зорица Жегарац 

 


