
На основу члана 73. став 2. Закона о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник СРС", 
број 43/87),  

Републички комитет за здравље и социјалну политику, на седници одржаној 22. јуна 1988. 
године, донео је  

Правилник о садржају и начину вођења евиденције о 
развоју и здравственом стању детета у дечјем вртићу  

Правилник је објављен у "Службеном гласнику СРС" број 26/88 
од 16.7.1988. године.  

Члан 1.  

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења евиденције о развоју и 
здравственом стању детета у дечјем вртићу.  

Члан 2.  

Дечји вртић води евиденцију о:  
- подацима о детету,  
- подацима о родитељима,  
- подацима о порођају,  
- болестима у породици,  
- исхрани,  
- прележаним болестима,  
- алергији,  
- вакцинацијама,  
- лекарским прегледима детета у јаслама (до 3 године),  
- лекарским прегледима детета у вртићу (од 4-7 година), и  
- праћењу исхрањености деце.  

Члан 3.  

Евиденција из члана 1. овог правилника води се на обрасцу "Здравствени лист детета у 
дечјем вртићу", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Образац из става 1. овог члана је величине 29х20 cm, на картону розе боје ("шамоа") са 
четири стране, боја штампе црна.  

Члан 4.  

Евиденција из члана 1. овог правилника води се у виду картотеке.  

Члан 5.  

Уписивање података у образац "Здравствени лист детета у дечјем вртићу" врши се 
хронолошким редом и мо мастилом или хемијском оловком, штампаним словима.  

Исправка погрешно уписаног податка врши се на тај начин што се погрешно уписани 
податак, односно текст прецрта тако да остане читљив, а нови податак, односно текст уписује 
изнад прецртаног.  

Члан 6.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Социјалистичке Републике Србије".  

Број 110-13/88-83  
У Београду, 22. јуна 1988. године  

Председник  
Републичког комитета за здравље и социјалну политику  

др Драгиша Филимоновић, с.р.  
   

  Назив радне организације    Број здравственог картона у диспанзеру за 



  _________________________________  

  Објекат _________________________  

здравствену заштиту предшколске деце  

  __________________________________  

  Име и презиме изабраног лекара - педијатра  

__________________________________  

ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ ДЕТЕТА У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ  

Име и презиме детета ____________________________________________________  

Датум, година и место рођења _____________________________________________  

Адреса стана ___________________ (станује код) _____________________________  

Регистарски број и број здравствене књижице _______________________________  

   

Име и презиме  

Занимање  

Назив радне организације  

Адреса и број телефона  

Мајка  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

Отац  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

Браћа _______________ сестре ____________ похађају установу: предшколску 

_____________________ школску _____________________  

ПОДАЦИ О ПОРОЂАЈУ  

Превремен - на време  

Порођај нормалан: ДА - НЕ  

Конгениталне аномалије: ДА - НЕ  

Оштећења детета и болести при 

порођају: Асфикција, траума, Pat . 

ikterus , др. ризици  

БОЛЕСТИ У ПОРОДИЦИ  

Урођене малформације  

Душевне болести  

Lues  

ТВС  

Остале болести___________________  

__________________________________  



ИСХРАНА  

Дојено до _____________________ дохрањивано од __________________ вештака 

(само) од ________________________________________________________________  

ПРЕЛЕЖАНЕ БОЛЕСТИ _______________________________________________  

АЛЕРГИЈА _____________________________________________________________  

ВАКЦИНАЦИЈЕ:  

Polio  

Di - te - per  

Di - te  

Morbili  

Morbili - parotitis  

I  II  III  Рев.     BCG  ТЕСТ  

            Датум 

вакц.  

Датум  Резултат  

                     

                     

                     

                     

Лекарски преглед детета у јаслама (до 3 године)  

    Стање 

при 

пријему  

  У 1 

години  

    

У 2 

години  

У 3 

години  

I  II  I  II  I  II  

Датум прегледа                       

ТЕЖИНА  Е (еутрофија)                       

Д (дистрофија)                       

ОВ (обезитас)                       

ДуЖина - висина                       

Ризик фактор                       

СтатиЧки 

развој:  

седи                       

стоји                       



хода                       

КоЖа                       

Конгениталне аномалије                       

Костур                       

Зуби                       

Ждрело                       

Слух                       

Вид                       

Развој говора                       

ПлуЋа                       

Срце                       

Крвна слика                       

Цревни паразити                       

Лекарски преглед 

из 

епидемиолоШких 

разлога  

Датум                       

налаз и 

предузете 

мере  

                     

Напомена                       

Лекарски преглед детета у вртићу (од 4 до 7 година)  

    У 4 

години  

У 5 

години  

У 6 

години  

У 7 

години  

   I  II  I  II  I  II  I  II  

Датум прегледа                          

   Е 

(еутрофија)  

                        

ТеЖина  Д 

(дистрофија)  

        



ОБ 

(обезитас)  

        

Висина                          

КоЖа                          

Деформитети костура                          

Тонзиле и лимфне Жљезде                          

Стање зуба                          

Конгениталне аномалије                          

Вид                          

Слух                          

Развој говора                          

Плућа                          

Срце                          

ПсихиЧки развој                          

Разврстано                          

Hb и еритроцити                          

Цревни паразити                          

Лекарски преглед 

из 

епидемиолоШких  

разлога  

Датум                          

налаз и 

предузете 

мере  

                        

Преглед пре зимовања и 

летовања  

                        

Напомена                          

Праћење исхрањености деце  

    IX месец     XII месец     III месец  VI месец  



   Тежина  Висина  Тежина  Висина  Тежина  Висина  Тежина  Висина  

I година                          

II година                          

III 

година  

                        

IV 

година  

                        

V година                          

VI 

година  

                        

VII 

година  

                        

Контролу тежине и висине обављати у одређеним временским интервалима 9; 9;  

Праћење стања зуба и уста и коштано-мишићног система, при 
систематским прегледима  

    Стање зуба и уста  Стање коштано-мишићног система  

III година        

IV година        

V година        

VI година        

VII година        

 


