
 

 

 

 

 

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА 

 

 

Смернице за реализацију прегледа (3В) које покрива Републички фонд за 

здравствено осигурање РС а реализује Завод за спорт и медицину спорта РС 

 

 
Поменуте смернице се односе на све три услуге које дефинише нови Закон о спорту 

3а, 3б и 3в а у складу са Законом Републике Србије (нови Закон о спорту је објављен 

16.02.2016 године у „Сл.гласнику РС“ бр. 10/2016. )   

ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС реализује лекарске прегледе за 

поменути узраст Ваше деце само као стриктно дефинисану врсту прегледа (врсту 

прегледа дефинише статус који деца имају у клубу и докумантација коју достављају 

на дан прегледа у складу са Правилником - иста се чува и доставља инспекцији 

фонда по захтеву). 

 

1. услуга 3в - контролни преглед (сва деца имају право на један контроли преглед 

годишње уколико је наступио прекид физичке активности услед болести, операције, 

повреде или сличних разлога)     

 

У циљу остварења поменутих права у Заводу на услугу (3в – контролни преглед) које 

предвиђа Закон, неопходно је доставити при обављању лекарских прегледа: 

 

1. претходни налаз, извештај или потврду коју је доставио Завод за 

спорт и медицину спорта РС при претходном прегледу 

 

2. обавезно валидно оверену здравствену књижицу (не потврду – она 

не доказује да је књижица оверена већ само да је предата на 

продужење) 

 
валидност Ваше књижице можете проверити на званичном сајту РФЗО (осигурана лица – 

провера исправа о осигурања уношењем Вашег броја ЗИ и ЛБО) или замолите наше 

колеге да то учине за Вас на бр 011/3555 460 

 

 

3. УПУТ НАДЛЕЖНОГ ЛЕКАРА – ПЕДИЈАТРА уколико је 

прошло више од 6 месеци од првог или претходног прегледа 



 

 

 

 

 

Уколико се контрола спроводи у оквиру од 6 месеци од првог тј. претходног 

прегледа, упут је важећи (валидност се проверава датумом).  
 

Напомена 

Завод за спорт и медицину спорта РС не може реализовати ПО ЖЕЉИ РОДИТЕЉА 

ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ПРЕГЛЕДА уколико то није у складу са Правилником бар када је 

реч о услугама које финансира фонд - дете које има само потврду клуба или школице 

спорта (статус почетника) не може ући у процедуру теста у Заводу јер не поседује пратећу 

документацију за ту врсту услуге.  

     У складу са Законом такође није могуће платити преглед уколико је документација 

некомплетна, чак ни на захтев родитеља који инсистирају. 

 

 

     Упут надлежног педијатра Вам омогућује да се обави преглед у складу са Законом који 

се зове - СПОРТСКОМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД за спорт на 6 месеци а не обезбеђује 

специјалистичке консултације из одређених области попут услуга ултразвука срца, разних 

тестова, холтера, рехабилитације,...попут услуга које оставрујете истим упутом на 

клиникама (Завод није установа из система здравства већ спорта). 

 

 

 


