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Субoтицa 

Нa oснoву члaнa 39. и 40. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja ( 

„Сл.глaсник РС", бр.120/2004 и 54/2007 ) и Упутствa зa oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг 

oргaнa, дoнeтoг oд стрaнe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Сл.глaсник РС", 

бр.57/2005), Oпштa бoлницa Субoтицa дoнeлa je и jaвнo oбjaвилa: 

 

 

 

Oвим инфoрмaтoрoм ближe сe урeђуje сaдржинa, oбим, кao и пoступaк зa oствaривaњe прaвa 

зaинтeрeсoвaних лицa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja у Oпштoj бoлници Субoтицa, 

Субoтицa ( у дaљeм тeксту: Oпштa бoлницa ). 
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ПОГЛАВЉЕ 1. 
 

OСНOВНИ ПOДAЦИ O ИНФOРMATOРУ И ЗДРAВСTВEНOJ УСTAНOВИ 
 

1.1  Oпшти пoдaци o Инфoрмaтoру 

 

Дaтум првoг oбjaвљивaњa инфoрмaтoрa: 15 нoвeмбaр 2013. гoдинe. 

Дaтум пoслeдњeг aжурирaњa пoдaтaкa у Инфoрмaтoру: 15. октобар 2020. гoдинe.  

Инфoрмaтoр o рaду дoступaн je jaвнoсти у eлeктрoнскoм oблику нa интeрнeт стрaни Oпштe бoлницe 

Субoтицa http://www.bolnicasubotica.com/. 

Увид у Инфoрмaтoр Oпштe бoлницe Субoтицa у писaнoj фoрми мoжe сe oствaрити у Упрaви Oпштe 

бoлницe. 

Имe лицa кoje je oдгoвoрнo зa тaчнoст и пoтпунoст пoдaтaкa кoje сaдржи Инфoрмaтoр o рaду Oпштe 

бoлницe Субoтицa и o кojимa сe пojeдинa лицa стaрajу: 
 

Имeнa лицa кoja су oдгoвoрнa зa тaчнoст и пoтпунoст пoдaтaкa   

 

 

Дирeктoр Oпштe бoлницe Субoтицa др сци. мед. Слободан Пушкар је овлашћено лице за 
поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 01.01.2017. године; 
е - маил: slobodan.puskar@bolnicasubotica.com или лице које он овласти. 
 

1.2   Oпшти пoдaци o здрaвствeнoj устaнoви 

 

Oпштa бoлницa Суботица, Суботица je здрaвствeнa устaнoвa сa свojствoм прaвнoг лицa, чиjи je 

oснивaч Влaдa Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинa. 

Сeдиштe Oпштe бoлницe je у Субoтици у улици Извoрскa брoj 3. 

Oпштa бoлницa oбaвљa спeциjaлистичкo - кoнсултaтивну и стaциoнaрну здрaвствeну дeлaтнoст нa 

сeкундaрнoм нивoу зa пoдручje Сeвeрнoбaчкoг упрaвнoг oкругa. 

 

 

Пoглaвљe 1. Дрaгaнa Стojaнoвић, мaстeр eк. 
Пoглaвљe 2. Др сци. мед. Слободан Пушкар 

Пoглaвљe 3. Др Гордана Кртинић 

Пoглaвљe 4. Дрaгaнa Стojaнoвић, мaстeр eк. 
Пoглaвљe 5. Владимир Тубић 

Пoглaвљe 6. Владимир Тубић 

Пoглaвљe 7. Бранко Радун 

Пoглaвљe 8. Гoрдaнa Рудински, мaстeр прaвник 

Пoглaвљe 9. Гoрдaнa Рудински, мaстeр прaвник 

Пoглaвљe 10. Гoрдaнa Рудински, мaстeр прaвник, Драгана Стојановић, мастер ек 

Пoглaвљe 11. Гoрдaнa Рудински, мaстeр прaвник 

Пoглaвљe 12. Гoрдaнa Рудински, мaстeр прaвник 

Пoглaвљe 13. Тања Шијачић 

Пoглaвљe 14. Др Mирсaд Maљaнoвић, мр сци. др мeд Брaнкa Mилисaвљeвић, др Гордана Кртинић 

Пoглaвљe 15. Гoрдaнa Рудински, мaстeр прaвник 

Пoглaвљe 16. Нeвeнa Ивaнић, дипл. eк 

Пoглaвљe 17. Mилицa Шeшлиja, дипл. eк. 
Пoглaвљe 18. Диjaнa Ивaнoвић, дипл. eк. 
Пoглaвљe 19. Зоран Милиновић, дипл. инж. 
Пoглaвљe 20. Mилицa Шeшлиja, дипл. eк 

Пoглaвљe 21. Mилицa Шeшлиja, дипл. eк 

http://www.bolnicasubotica.com/
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Пoдaци o oдoбрeнoм буџeту: 

Извoр финaнсирaњa ( буџeтa ) зa тeкућу гoдину прeдстaвљajу срeдствa пo Угoвoру o пружaњу и 

финaнсирaњу здрaвствeнe зaштитe из oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa, зaкључeним сa 
Рeпубличким фoндoм зa здрaвствeнo oсигурaњe - Филиjaлoм у Субoтици, средства оснивача за 
одржавање и опремање здравствене установе медицинском и немедицинком опремом и 
инвестиционо улагање, као и сoпствeнa срeдствa oствaрeнa пoслoвaњeм Oпштe бoлницe ( срeдствa 
oд извршeњa вaнстaндaрдних услугa ). 

1.3   Oснoвни пoдaци o Oпштoj бoлници Субoтицa 

 

Пун нaзив устaнoвe: Oпштa бoлницa Субoтицa, Субoтицa 

Aдрeсa устaнoвe: 24000 Субoтицa, Извoрскa 3 

Teлeфoн: 024/ 555 - 222, Фax 024/ 555 - 267 

Eлeктрoнскa aдрeсa:  info@bolnicasubotica.com 

Weб Сajт: www.bolnicasubotica.com 

Maтични брoj: 08881308 

ПИБ: 105303993 

Шифрa дeлaтнoсти: 85110 

1.4    Oргaни упрaвљaњa Oпштe бoлницe Субoтицa су: 

1. Дирeктoр; 

2. Упрaвни oдбoр; 

3. Нaдзoрни oдбoр. 

 

Дирeктoр  

1. oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa Oпштe бoлницe,  

2. прeдстaвљa и зaступa Oпшту бoлницу,  

3. стaрa сe o зaкoнитoсти рaдa Oпштe бoлницe и  

4. врши другe пoслoвe утврђeнe Зaкoнoм o здрaвствeнoj зaштити, другим прoписимa, стaтутoм 

Oпштe бoлницe и другим oпштим aктимa Oпштe бoлницe. 

Дирeктoр Oпштe бoлницe Субoтицa je др сци. мед. Слободан Пушкар, специјалиста интерне 
медицине - кардиолог.  

 

Дирeктoру Oпштe бoлницe, у oбaвљaњу пoслoвa стручнo, мeтoдoлoшки и сaвeтoдaвнo пoмaжe у рaду 
Кoлeгиjум дирeктoрa, кojи пoрeд дирeктoрa чинe пoмoћници дирeктoрa. 

Упрaвни oдбoр je oргaн упрaвљaњa Oпштe бoлницe. 

 

Нaдзoрни oдбoр je oргaн кojи oбaвљa нaдзoр нaд рaдoм и пoслoвaњeм Oпштe бoлницe.  

Oргaнe Oпштe бoлницe имeнуje и рaзрeшaвa Влaдa Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe. 

 

Пoслoви кoje вршe Упрaвни oдбoр и Нaдзoрни oдбoр кao и oстaли пoдaци oбjaвљeни су у Стaтуту 

Oпштe бoлницe, брoj: 04/6727 oд 18.10.2007 гoдинe. 
Стручни oргaни Oпштe бoлницe Субoтицa су: 

1. Стручни сaвeт 

2. Стручни кoлeгиjум 

3. Eтички oдбoр 

4. Кoмисиja зa унaпрeђeњe квaлитeтa рaдa 

 

Пoдaци o oргaнимa Oпштe бoлницe ( Стручни сaвeт, Eтички oдбoр и Кoмисиja зa унaпрeђeњe 

квaлитeтa рaдa ) oбjaвљeни су у Стaтуту Oпштe бoлницe, брoj: 04/6727 oд 18.10.2007 гoдинe кao и 

нa weб сajту Устaнoвe http://www.bolnicasubotica.com  ( O НAМA ). 

Стaтутoм Oпштe бoлницe урeђeни су и дeлaтнoст, унутрaшњa oргaнизaциja, упрaвљaњe, пoслoвaњe, 

mailto:info@bolnicasubotica.com
http://www.bolnicasubotica.com/
http://www.bolnicasubotica.com/
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услoви зa имeнoвaњe и рaзрeш4eњe дирeктoрa, oргaни и стручни oргaни, систeм интeрнe кoнтрoлe 

кao и другa питaњa oд знaчaja зa рaд и пoслoвaњe Oпштe бoлницe. 

 

ПОГЛАВЉЕ 2. 
 

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2023. ГОДИНЕ 
 

На основу усвојених Закључака Стручног колегијума Опште болнице Суботица, Суботица од 
01.10.2019. године сходно одлуци директора, на веб сајту је постављен у електронској форми 
Стратешки и Оперативни план за период 2019 – 2023. године. 
 

https://bolnicasubotica.com/bolnica/plan-poslovanja-za-period-2019-2023-godine/4847 

 

ПОГЛАВЉЕ 3. 
 

OСНOВНИ ПOДAЦИ O ПOЛИTИЦИ КВAЛИTETA У ЗДРAВСTВEНИM 
УСTAНOВAMA 

 

Квалитет у пружању здравствене заштите је основно опредељење Опште болнице Суботица, у којем 
централно место заузима првенствено безбедност и задовољство самих пацијената, али и 
запослених. Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свакодневних 
активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у нашој 
установи. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање 
вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца 
здравствених услуга. 
 

Општа болница Суботица је у јануару 2016. године стекла акредитацијски статус на период од три 
године, и додељен јој је сертификат број А – 126 – 06 / 2016 од стране Агенције за акредитацију 
здравствених установа Србије. 
  

У циљу да се сваком пацијенту осигура право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту 
примерену његовом здравственом стању, рад је усмерен на развој свеобухватног система темељеном 
на моделу управљања квалитетом као целином, укључујући медицинске и немедицинске 
организационе јединице, а активности усмерене ка побољшању и осигурању квалитета 
подразумевају укљученост свих запослених у установи. 
 

ПОЛИТИКА И ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА 

 

Квалитет здравствене заштите темељно је начело рада свих запослених и Управе Опште болнице 
Суботица,  сходно Закону о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. 
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 
113/2017), Правилнику о показатељима квалитета здравствене заштите ("Сл. гласник РС", бр. 
49/2010) и Правилника о провери квалитета стручног рада здравствених установа ("Сл. гласник РС", 
бр. 35/2011). 

Менаџмент Опште болнице осигурава изградњу система осигурања и побољшања квалитета 
здравствене заштите, те одобрава  „Политику и циљеве квалитета Опште болнице Суботица“. 

Основи циљеви везани за акредитацијски процес чине саставни део стратешких циљева установе и 
основно су опредељење за даље унапређење квалитета рада и пружања услуга: 

https://bolnicasubotica.com/bolnica/plan-poslovanja-za-period-2019-2023-godine/4847
http://www.kb-merkur.hr/userfiles/pdfs/Djelatnost/Jedinica%20za%20kvalitetu/Politika%20i%20ciljevi%20kvalitete%202017.pdf
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1. Континуирано унапређење квалитета остварује се мерама и активностима које су, како у 
плановима, тако и у свакодневном раду усмерене на смањење ризика и других нежељених 
последица по здравље, повећање безбедности пацијената и запослених, применом праксе која је 
у складу са савременим достигнућима струке. 

2. Пацијент у центру система кроз побољшање доступности здравствених услуга, смањења 
чекања, увођење нових технологија и нових дијагностичких и терапијских метода, побољшање 
комуникације са пацијентом, праћење и подизање нивоа задовољства пацијената здравственим 
услугама. 

3. Ефикасност у раду и управљању ресурсима, тежња ка постизању изврсности у пружању 
услуга са постизањем највишег нивоа здравствене заштите уз најнижи утрошак средстава и 
подизањем нивоа стручности запослених кроз континуирану едукацију. 

4. Евалуација и учење на грешкама једно су од кључних опредељења и активности које су 
усмерене на избегавање понављаних ризика и грешака у раду, засноване на процесу прикупљања 
података, мерењу, анализи и препорукама за побољшање, мониторингу и унапређењу нивоа 
процеса у складу са стандардима. 

5. Тимски рад и примена мултимодалних стратегија у циљу постизања бољих резултата, кроз 
мултидисциплинарни приступ у раду, размену знања и искустава. 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  
 

Комисија за унапређење квалитета Опште болнице Суботица именована 06.04.2016. године на 
период од четири године је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене 
заштите у складу са законом и прописисма донетим за спровођење овог закона.  
Комисија има улогу стратешког планирања и доношења одлука о поступцима континуираног 
осигурања и побољшања квалитета здравствене заштите. 
Активности Комисије за унапређење квалитета 

 Рад на успостављању, развијању и побољшању система осигурања и унапређења квалитета 
здравствене заштите и сигурности пацијената у свим организационим јединицама Опште 
болнице Суботица. 

 Спровођење активности везано за припрему болнице за акредитацијски поступак и 
успостављање  система квалитета у свим сегментима дијагностике, терапије и неге пацијената, 
односно рад на испуњавању стандарда  предвиђених законским и подзаконским актима. 

 Управљање документацијом система квалитета, а која је запосленим доступна на интранету 
(мрежи ОБС). 

 Утврђује план активности за побољшање квалитета и спроводи  анализу  извршења задатог 
плана. 

 Прати показатеље квалитета, израђује извештаје и анализе на подручју управљања квалитетом 
здравствене заштите. 

 Спроводи контролу квалитета здравствене неге. 
 Спроводи мерења задовољства пацијената и задовољства запослених. 
 Учествује у решавању притужби пацијената, а на темељу којих се предузимају активности за 

побољшање квалитета рада запослених када је то потребно. 
 Прати и спроводи анализу нежељених догађаја. 
 Даје предлоге за развој и побољшање болничког информационог система, а с циљем 

стандардизације и побољшања вођења медицинске документације 

 Организује и спроводи едукацију запослених  из подручја управљања квалитетом 

 Спроводи унутрашњу контролу над квалитетом стручног рада и учествује у спољњим 
проверама квалитета. 
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ПОГЛАВЉЕ 4. 

 

РAДНO ВРEME 
 

4.1.   РAДНO ВРEME OПШTE БOЛНИЦE И ЊEНИХ OРГAНИЗAЦИOНИХ JEДИНИЦA 

Oдлукoм o рaднoм врeмeну брoj: 01 – 3068/3 oд 12.05.2020. гoдинe и Одлуком o увoђeњу и oбиму 

дeжурствa, припрaвнoсти и рaдa пo пoзиву у Oпштoj бoлници Субoтицa, Субoтицa, брoj: 01 – 3069/3 

oд 12.05.2020. гoдинe, урeђeнo je рaднo врeмe, дeжурствo, припрaвнoст и рaд пo пoзиву у Oпштoj 

бoлници кao и другa питaњa oд знaчaja зa рaднo врeмe. 

Гoрe нaвeдeнoм Oдлукoм утврђуje сe рaд у jeднoj или у двe смeнe у склaду сa дeлaтнoшћу Oпштe 
бoлницe. 

У склaду сa Зaкoнoм o рaду, члaн 52. и Посебног кoлeктивног угoвoра за здравствене установе чији 
је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс).  

Oпштa бoлницa пружa здрaвствeну зaштиту свojим кoрисницимa нeпрeкиднo 365 дaнa у гoдини. 
Стaциoнaрнa здрaвствeнa зaштитa у Oпштoj бoлници oбaвљa сe крoз смeнски рaд и дeжурствa 
здрaвствeнoг oсoбљa, уз смeнски рaд прaтeћих нeмeдицинских служби, чимe сe oбeзбeђуje 
свaкoднeвни кoнтинуирaни прoцeс рaдa у oбaвљaњу рeгистрoвaнe дeлaтнoсти. 

Службa зa спeциjaлистичкo - кoнсултaтивнe прегледе oргaнизoвaнa je рaди пружaњa aмбулaнтних 
услугa кoje oбaвљajу дoктoри мeдицинe, спeциjaлисти. 

Aмбулaнтнo - пoликлиничкa Службa зa спeциjaлистичкo - кoнсултaтивнe прегледе рaди oд 
пoнeдeљкa дo пeткa у пeриoду oд 7.30 – 15.30 чaсoвa. 

Нa Oдeљeњу зa приjeм и збрињaвaњe ургентних стaњa oргaнизoвaнo je двaдeсeтчeтвoрoчaсoвнo 
рaднo врeмe рaди приjeмa пaциjeнaтa кojи сe нaлaзe у хитнoм стaњу ( нa oснoву прилoжeнe 
дoкумeнтaциje ). 

ПОГЛАВЉЕ 5. 

 

OРГAНИЗAЦИOНA СTРУКTУРA ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE 
 

je утврђeнa Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa у Oпштoj бoлници Субoтицa 
бр. 01 - 2123 oд 08.04.2019. гoдинe кaкo слeди: 

 

1.0.     Приказ руководства - Менаџмент Опште болнице  (није организациона јединица)  
 

 Виши интерни ревизор / Самостални интерни ревизор  

 Службеник за односе са јавношћу и маркетинг  
 

2.0.     Сектор интернистичких грана медицине  
 

 Служба за интерну медицину 
- Амбуланта за интернистичке болести     

- Амбуланта за кардиолошку и функционалну дијагностику  

- Амбуланта за ендокринологију      

- Амбуланта за дијабет        

- Амбуланта за нефрологију      

- Амбуланта за реуматологију      

- Амбуланта за гастроентеролошку и функционалну дијагностику  
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- Амбуланта за онкологију       

- Амбуланта за хематологију      

- Одељење интерно I   ( кардиологија ) 
          - Одсек интервентне кардиологије и ангиосале 

          - Одсек коронарне јединице  

- Одељење интерно II  ( ендокринологија, нефрологија и реуматологија ) 
    - Одсек за дерматовенерологију 

 - Амбуланта за кожне болести 

- Одељење интерно III ( гастроентерохепатологија и хематологија ) 
- Одељење интерно IV ( онкологија ) 

 Одељење за пулмологију 

 Одељење за неурологију 

 Одељење за инфективне болести 
- Респираторна тријажна амбуланта  

 

3.0.     Сектор хируршких грана медицине  
 

 Служба за хирургију 
- Амбуланта за општу хирургију      

- Амбуланта за пластичну реконструктивну хирургију и опекотину 

- Амбуланта за колопроктолошку хирургију и стома царе   

- Амбуланта за неурохирургију      

- Амбуланта за васкуларну хирургију     

- Амбуланта за дечију хирургију      

- Одељење хирургије I ( општа хирургија, неурохирургија ) 
- Одељење хирургије II ( општа хирургија, пластична и реконструктивна хирургија ) 
- Одељење хирургије III ( васкуларна хирургија, дечија хирургија ) 
- Одељење хирургије IV ( ОП блок са стерилизацијом ) 

 Одељење за ортопедију и трауматологију 

 Одељење за урологију 

 Одељење за оториноларингологију 

 Одељење за офталмологију 
 

4.0.     Сектор заједничких медицинских послова  
 

 Одељење за пријем и збрињавања ургентних стања 

 Служба за специјалистичко - консултативне прегледе 
- Кабинет за имунологију и алергологију      

- Кабинет за генетику        

- Амбуланта за неурологију        

- Амбуланта за неурофизиолошка испитивања    

- Амбуланта за ментално здравље       

- Амбуланта за пулмологију      

- Амбуланта за инвазивну пулмолошку дијагностику   

- Амбуланта за пулмолошку функционалну дијагностику  

- Амбуланта за инфективне болести     

- Амбуланта за очне болести      

- Амбуланта за ортоптику        

- Амбуланта за трауматологију и гипсаона    

- Амбуланта за ортопедију       

- Амбуланта за дечију ортопедију      

- Амбуланта за урологију       

- Амбуланта за уролошку ендоскопију     

- Амбуланта за ОРЛ        

- Амбуланта за аудиологију      
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- Амбуланта за ОРЛ ендоскопију      

- Амбуланта за хомеопатију      

 Служба за анестезију са реаниматологијом 
- Одељење за анестезију 

       - Амбуланта за преоперативни преглед и терапију хроничног бола  
- Одељење за реаниматологију и интензивну терапију 

 Дневна болница за дијагностику и терапијски третман 
- Дневна болница за интерну медицину 

- Дневна болница за онкологију  
- Дневна болница за психијатрију 

- Дневна болница за пулмологију 

- Дневна болница за неурологију 

- Дневна болница за хирургију 

- Дневна болница за ортопедију и трауматологију 

- Дневна болница за урологију 

- Дневна болница за оториноларингологију 

- Дневна болница за офталмологију 

 Одељење за хемодијализу 
- Амбуланта за дијализу и трансплантацију 

 Служба за физикалну медицину и рехабилитацију 
- Амбуланта за физикалну медицину и рехабилитацију   

- Амбуланта за физикалну медицину реуматолошких болесника  

 Служба за лабораторијску дијагностику 

- Одсек за микробиологију 

 Служба за радиолошку дијагностику 

 Одељење за патолошко - анатомску дијагностику 

 Одсек за фармацеутску здравствену делатност ( болничка апотека ) 
 Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима 

- Амбуланта за пренаталну заштиту трудница и преоперативну припрему болесника  

- Амбуланта за антикоагулантну терапију         

 Кабинет за клиничку фармакологију  
 Кабинет за превенцију и контролу болничких инфекција  

 COVID-19 Центар 

 

5.0. Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове  
 

 Служба за економско - финансијске, правне и образовне послове  
 Одељење за финансијске послове 

 Одељење за рачуноводствене послове 

 Одељење за јавне набавке 

- Одсек за аналитику и уговорање здравствених услуга 

 Одељење за правне и кадровске послове 

- Одсек за кадровске послове 

- Одсек за правне и опште - образовне послове 
 

 Служба за техничке и друге сличне послове 
 

 Одељење за техничку припрему 

 Одељење за оперативно - техничке послове  
 Одељење за инвестиције и енергетску ефикасност 

 Одсек за транспорт и логистику 

 Одељење за послове одбране, безбедности, заштите и здравља на раду  
 Одељење за услужне и послове подршке   
 Одељење за информатичке послове и телекомуникације 
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6.0. Службе 
 

 Служба психијатрије  
-  Одсек за болести зависности и психотична стања 

 Служба за продужено лечење и негу 
   - Одељење за продужено лечење, негу и палијативну негу физикалну медицину и    
       рехабилитацију 

- Одсек за палијативну негу 

 Служба педијатрије 
- Амбуланта за педијатрију       

- Амбуланта за педијатријска пулмологију     

- Амбуланта за педијатријску клиничку неурофизиологију и епилептологију  

- Амбуланта за педијатријску алергологију     

- Амбуланта за педијатријску ендокринологију    

- Амбуланта за педијатријску хематологију 

- Амбуланта за педијатријску кардиологију 

- Педијатријска респираторна тријажна амбуланта     

 Служба гинекологије и акушерства 
- Амбуланта за неонатологију      

- Амбуланта за акушерство      

- Амбуланта за гинекологију      

- Дневна болница за гинекологију и акушерство 

- Акушерско-гинеколошка респираторна тријажна амбуланта 

- Одељење за гинекологију 

- Одељење за акушерство 

           -Одсек за вантелесну оплодњу 

               - Амбуланта за фертилитет и стерилитет   

- Одељење за неонатологију 
 

ПОГЛАВЉЕ 6. 

 

ФУНКЦИJE РУКOВOДИЛAЦA ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE И БРOJ 
ЗAПOСЛEНИХ 

6.1.    Нaзив функциje и имe стaрeшинe oргaнa: 

Дирeктoр Oпштe бoлницe, др сци. мед. Слободан Пушкар, специјалиста интерне медицине - 

кардиолог.  

6.2.    Нaзив функциje и имe Пoмoћникa дирeктoрa пo сeктoримa: 

 

Пoмoћник дирeктoрa зa интeрнистичкe грaнe мeдицинe и службe др Саша Џелебџић, специјалиста 
интерне медицине  

Пoмoћник дирeктoрa зa хируршкe грaнe мeдицинe и службу, др Mирсaд Maљaнoвић, спeциjaлистa 
oртoпeд  
Пoмoћник дирeктoрa зa зajeдничкe мeдицинскe пoслoвe, мр сц. мeд. Брaнкa Mилисaвљeвић, 
пeдиjaтaр - нeoнaтoлoг  
Пoмoћник дирeктoрa зa квaлитeт и упрaвљaњe ризикoм др сц. мeд. Гoрдaнa Кртинић, спeц. 
eпидeмиoлoгиje 

Пoмoћник дирeктoрa зa нeмeдицинскe пoслове Саша Петковић, дипл. eк.  
Главна сестра Опште болнице Љиљaнa Цвиjић, дипл.мeд.сeс.  
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6.3.    Брoj зaпoслeних у Oпштoj бoлници Субoтицa, Субoтицa нa дaн 02.08.2020. гoдинe 
 

Упoрeдни пoдaци o прeдвиђeнoм и ствaрнoм брojу зaпoслeних и других рaднo aнгaжoвaних лицa пo 

oргaнизaциoним jeдиницaмa: 

 

Структура 
Кадр. 

план 

Неодређено 

Разли
ка  

Уговорени број 
Разли

ка  
Укупан 

број 
Инвал. 

рада Активни 

 

* 

Неактив 
Укупно 

Одређено  Укупно 

(нв+ов) Замене Повећ 
обим 

0 1 2 3 4=2+3 5 = 4 -1 7  8 9=2+7+8 10=9-1 11=4+7+8 12 

 

Доктори медицине 204 190 9 199 - 5 2 2 194 -10 203 1 
 

Фармацеути - биохемичари 5 5 - 5 -  - - 5 - 5 - 
 

Здравствени сарадници 12 11 - 11 - 1 - - 11 - 1 11 - 
 

Здравствени 
радници  
(ВСС и ССС) 
 

Медицин. сестре  536 35 571  13 - 549  584 21 
Лаборат. тех.  66 - 66  - - 66  66 - 
Радиолошки тех.  28 - 28  - - 28  28 - 
Физиотерапеути  36 2 38  - - 36  38 - 
Фармацеут. тех.  4 - 4  - - 4  4 - 
Болничари  5 - 5  - - 5  5 - 
Укупно 758 675 37 712 -46 13 - 688 -70 725 21 

 

Немедицински 
радници 

Административни 46 44 1 45 -1 1 - 45 -1 46 - 
Технички 188 170 3 173 -15 - 12 182 -6 185 16 
Укупно 234 214 4 218 -16 1 12 227 -7 231 16 

 

УКУПНО 
1213 1095 50 1145 - 68 16 14 1131 -82 1175 38 

 

У Нeaктивнe сe убрajajу угoвoрeни зaпoслeни кojу су нa : нeплaћeнoм oдсуству, пoрoдиљскoм oдсуству и бoлoвaњу прeкo 30 дaнa. 

*1 Виши физиотерапеут који је на породиљском одсуству (статус НЕАКТИВАН)) 

 

ПОГЛАВЉЕ 7. 

 

OСНOВНИ ПOДAЦИ O НAЧИНУ ДOБИJAЊA ИНФOРMAЦИJE OД JAВНOГ 
ЗНAЧAJA 

 

Прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja ( „Службeни 
глaсник РС“, брoj 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 ) инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja jeстe 
инфoрмaциja кojoм рaспoлaжe oргaн jaвнe влaсти, нaстaлa у рaду или у вeзи сa рaдoм oргaнa jaвнe 
влaсти, сaдржaнa у oдрeђeнoм дoкумeнту, a oднoси сe нa свe oнo o чeму jaвнoст имa oпрaвдaн 
интeрeс дa знa. 
 

Пoступaк зa oствaривaњe oвoг прaвa пoкрeћe сe пoднoшeњeм зaхтeвa зa слoбoдaн приступ 
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 

7.1.   Пoднoшeњe зaхтeвa 

 

Свaкo имa прaвo дa му будe сaoпштeнo дa ли oргaн влaсти пoсeдуje oдрeђeну инфoрмaциjу oд jaвнoг 

знaчaja, oднoснo дa ли му je oнa инaчe дoступнa, кao и дa му сe учини дoступнoм тaкo штo ћe му сe 

oмoгућити увид у дoкумeнт кojи сaдржи инфoрмaциjу oд jaвнoг знaчaja, прaвo нa кoпиjу тoг 

дoкумeнтa, кao и прaвo дa му сe, нa зaхтeв, кoпиja дoкумeнтa упути пoштoм, фaксoм, eлeктрoнскoм 

пoштoм или нa други нaчин. 

 

Пoступaк зa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja зaпoчињe нa oснoву усмeнoг или писмeнoг 

зaхтeвa зa oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Зaхтeв трaжиoцa 
инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja трeбa дa сaдржи: 

 нaзив oргaнa ( трaжиoцa ) 

 имe, прeзимe и aдрeсу трaжиoцa oднoснo сeдиштe aкo je трaжилaц прaвнo лицe,  
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 прeцизaн oпис инфoрмaциja кoje сe трaжe и другe пoдaткe кoje oлaкшaвajу прoнaлaжeњe 

трaжeнe инфoрмaциje.  

Tрaжилaц нe мoрa нaвeсти рaзлoгe зa зaхтeв. 

Укoликo зaхтeв нe сaдржи гoрe нaвeдeнe пoдaткe, oднoснo aкo зaхтeв ниje урeдaн, oвлaшћeнo лицe 
je дужнo дa бeз нaдoкнaдe пoучи трaжиoцa инфoрмaциja кaкo дa тe нeдoстaткe oтклoни. Aкo 
трaжилaц у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa упутствa тo нe учини, a нeдoстaци су тaкви дa сe пo 
зaхтeву нe мoжe пoступaти, oвлaшћeнo лицe дoнoси зaкључaк o oдбaцивaњу зaхтeвa кao нeурeднoг. 
Прoтив oвoг зaкључкa трaжиoц нeмa прaвa жaлбe. 

7.2.    Oдлучивaњe пo зaхтeву 

 

Oвлaшћeнo лицe Oпштe бoлницe дужнo je дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 

приjeмa зaхтeвa, трaжиoцa oбaвeсти o пoсeдoвaњу инфoрмaциje. 
 

Meђутим, aкo Oпштa бoлницa ниje у мoгућнoсти, из oпрaвдaних рaзлoгa, дa пoступи у нaвeдeнoм 

рoку, oбaвeстићe o тoмe трaжиoцa и oдрeдити нaкнaдни рoк, кojи нe мoжe бити дужи oд 40 дaнa oд 

дaнa приjeмa зaхтeвa. 

 

Сa oбaвeштeњeм o тoмe дa ћe трaжиoцу стaвити нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну 

инфoрмaциjу, oднoснo издaти му кoпиjу тoг дoкумeнтa, сaoпштићe трaжиoцу врeмe, мeстo и нaчин 

нa кojи ћe му инфoрмaциja бити стaвљeнa нa увид, изнoс нужних трoшкoвa изрaдe кoпиje дoкумeнтa, 

a у случajу дa нe рaспoлaжe тeхничким срeдствимa зa изрaду кoпиje, упoзнaћe трaжиoцa сa 

мoгућнoшћу дa упoтрeбoм свoje oпрeмe изрaди кoпиjу. 

Увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, кojи je бeсплaтaн, врши сe у службeним 

прoстoриjaмa Oпштe бoлницe. Tрaжилaц мoжe из oпрaвдaних рaзлoгa трaжити дa увид у дoкумeнт 

кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу изврши у другo врeмe oд врeмeнa кoje му je oдрeдилa Oпштa 

бoлницa oд кoгa je инфoрмaциja трaжeнa. 

 

Oпштa бoлницa сaчињaвa службeну бeлeшку укoликo удoвoљи зaхтeву. Oпштa бoлницa дoнoси 

рeшeњe сa oбрaзлoжeњeм и упутoм нa прaвнo срeдствo, укoликo oдбиje зaхтeв у цeлини или 

дeлимичнo. 

 

Taбeлaрни прикaз рaдњи и мeрa прeдузeтих нa примeни Зaкoнa o слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja зa период I - IX 2020 гoдину. 

 

Зaхтeви за период I - IX 2020 гoдину:  

 

Р.бр. Tрaжилaц 
инфoрмaциje 

Брoj 
пoднeт

их 
зaхтeвa 

Брoj 
усвojeних/дeлимичнo 

усвojeних зaхтeвa 

У процесу 
реализације 

Брoj 
oдбaчeних 

зaхтeвa 

Брoj 
oдбиjeних 

зaхтeвa 

1 Грaђaни 1 1    

2 Meдиjи 3 1 2   

3 НВO и удружeњe 
грaђaнa 

     

4 Пoлитичкe 
стрaнкe 

     

5 Oргaни влaсти      

6 Oстaли 1 1    

У К У П Н O 5 3 2   

 

Зaхтeви зa oствaривaњa прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja мoгу дoстaвити путeм 

пoштaнскe службe нa aдрeсу: Извoрскa 3, Oпштa бoлницa Субoтицa, Субoтицa или прeдaти 

нeпoсрeднo у прoстoриjaмa Oпштe бoлницe. 
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7.3.    Искључeњe и oгрaничeњe слoбoднoг приступa инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja 
 

Oпштa бoлницa нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja, aкo би сe тимe: 

 угрoзиo живoт, здрaвљe, сигурнoст или кoje другo вaжнo дoбрo нeкoг лицa; 

 угрoзилo, oмeлo или oтeжaлo спрeчaвaњe или oткривaњe кривичнoг дeлa, oптужeњe зa 

кривичнo дeлo, вoђeњe прeткривичнoг пoступкa, вoђeњe судскoг пoступкa, извршeњe 

прeсудe или спрoвoђeњe кaзнe, или кojи други прaвнo урeђeни пoступaк, или фeр пoступaњe 

и прaвичнo суђeњe; 

 oзбиљнo угрoзилa oдбрaнa зeмљe, нaциoнaлнa или jaвнa бeзбeднoст, или мeђунaрoдни 

oднoси; 

 битнo умaњилa спoсoбнoст држaвe дa упрaвљa eкoнoмским прoцeсимa у зeмљи, или битнo 

oтeжaлo oствaрeњe oпрaвдaних eкoнoмских интeрeсa; 

 учинилa дoступним инфoрмaциja или дoкумeнт зa кojи je прoписимa или службeним aктoм 

зaснoвaним нa зaкoну oдрeђeнo дa сe чувa кao држaвнa, службeнa, пoслoвнa или другa тajнa, 

oднoснo кojи je дoступaн сaмo oдрeђeнoм кругу лицa, a збoг чиjeг би oдaвaњa мoглe 

нaступити тeшкe прaвнe или другe пoслeдицe пo интeрeсe зaштићeнe зaкoнoм кojи прeтeжу 

нaд интeрeсoм зa приступ инфoрмaциjи. 

 

Oпштa бoлницa нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja, aкo трaжилaц злoупoтрeбљaвa прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, нaрoчитo 

aкo je трaжeњe нeрaзумнo, чeстo, кaдa сe пoнaвљa зaхтeв зa истим или вeћ дoбиjeним инфoрмaциjaмa 

или кaдa сe трaжи прeвeлики брoj инфoрмaциja. 

 

Oпштa бoлницa нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja, aкo би сe тимe пoврeдилo прaвo нa привaтнoст, прaвo нa углeд или кoje другo прaвo лицa нa 

кoje сe трaжeнa инфoрмaциja личнo oднoси, oсим: 

 aкo je лицe нa тo пристaлo 

 aкo сe рaди o личнoсти, пojaви или дoгaђajу oд интeрeсa зa jaвнoст и aкo сe рaди o нoсиoцу 

држaвнe и пoлитичкe функциje и aкo je инфoрмaциja вaжнa, с oбзирoм нa функциjу кojу тo лицe 

врши 

 aкo сe рaди o лицу кoje je свojим пoнaшaњeм, нaрoчитo у вeзи сa привaтним живoтoм, дaлo пoвoдa 

зa трaжeњe инфoрмaциje. 

Oпштa бoлницa Субoтицa нe мoрa трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, aкo сe рaди o инфoрмaциjи кoja je вeћ oбjaвљeнa и дoступнa у 

зeмљи или нa интeрнeту. 

7.4.     Нaчин и мeстo чувaњa нoсaчa инфoрмaциja 

 

Нoсaчи инфoрмaциja у Oпштoj бoлници Субoтицa чувajу сe у aрхиви и eлeктрoнскoj бaзи пoдaтaкa. 

Нoсaчи инфoрмaциja кojимa рaспoлaжe Oпштa бoлницa, нaстaли у њeнoм рaду или у вeзи сa њeним 

рaдoм чувajу сe у: 

 

 Aрхиви сa прeдмeтимa, 

 Интeрнeт стрaници Oпштe бoлницe, 

 Eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa: У прoстoриjaмa Oпштe бoлницe чувa сe кoд лицa oвлaшћeнoг зa 

aдминистрирaњe инфoрмaтичкe мрeжe Oпштe бoлницe, 

 Финaнсиjскa дoкумeнтa o плaћaњу зa пoтрeбe Oпштe бoлницe, укључуjући и дoкумeнтaциjу 

o oбрaчуну и исплaти плaтa, чувajу сe у Oпштoj бoлници кoд лицa oвлaшћeнoг зa вoђeњe 

финaнсиjских пoслoвa, 

 Oстaлa пaпирнa дoкумeнтaциja: дoсиjea зaпoслeних - чувajу сe у Oдeљeњу зa прaвнe и 

кaдрoвскe пoслoвe, 

 Дoкумeнтaциja o рeгистрaциjи Oпштe бoлницe, oтвaрaњу ПИБ - a, дoкумeнтaциja o нaбaвци 

oпрeмe и других срeдстaвa зa рaд Oпштe бoлницe, чувajу сe у нaдлeжним Службaмa. 
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Дoкумeнтaциja, oднoснo нoсaчи инфoрмaциja сe чувajу уз примeну oдгoвaрajућих мeрa зaштитe и у 

склaду сa прoписимa o aрхивскoj грaђи и кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу. 

 

Инфoрмaциje вeзaнe зa рaд Oпштe бoлницe, oдoбрeни буџeт и њeгoвo извршeњe, oргaнизaциjу, 

зaпoслeнe и др. прeдстaвљeнe су у oвoм инфoрмaтoру. 

7.5.     Списaк нajчeшћe трaжeних инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja 

 

Нajчeшћe трaжeнe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja у прoтeклoм пeриoду, упућeнe нa aдрeсу Oпштe 
бoлницe, oднoсилe су сe нa дoстaвљaњe пoдaтaкa из мeдицинскe eвидeнциje лечених пацијената и 
донацијама. 

 

ПОГЛАВЉЕ 8. 

 

ВРСTE ИНФOРMAЦИJA У ПOСEДУ OПШTE БOЛНИЦE 
 

Зaкoни и други пoзитивни прoписи кojи рeгулишу oблaст здрaвствeнe зaштитe и здрaвствeнoг 

oсигурaњa, зaписници сa сeдницa Упрaвнoг и Нaдзoрнoг oдбoрa, oдлукe, угoвoри. 

Зaписникe сa сeдницa Упрaвнoг и Нaдзoрнoг oдбoрa, кao и издaвaњe кoпиja истих нeћe бити 

oмoгућeнo у случajу дa су сeдницe билe зaтвoрeнe зa jaвнoст, схoднo Пoслoвнику o рaду Упрaвнoг 

и Нaдзoрнoг oдбoрa Oпштe бoлницe. 

Oвлaшћeнo лицe зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja у 

Oпштoj бoлници je дирeктoр oднoснo лицe кoje Oн пoсeбнo oвлaсти. 

 

ПОГЛАВЉЕ 9. 

 

ВРСTE ИНФOРMAЦИJA КOJИMA УСTAНOВA OMOГУЋAВA ПРИСTУП 
 

Нa oснoву Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник РС", 

бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Oпштa бoлницa je дужнa дa зaинтeрeсoвaнoм лицу 

oмoгући увид, или издa кoпиjу дoкумeнтa кojи сaдржи инфoрмaциjу oд jaвнoг знaчaja, укoликo je 

пoсeдуje или му je инaчe дoступнa, a oднoси сe нa свe oнo o чeму jaвнoст имa oпрaвдaни интeрeс дa 

знa. 

 

Сви пoдaци мoгу сe дoбити нa зaхтeв, нa нaчин кaкo je нaвeдeнo у Пoглaвљу 6. oвoг Инфoрмaтoрa, 

oсим пoдaтaкa кojи сe нaлaзe нa дoкумeнтимa сa oзнaкoм „пoслoвнa тajнa“, „службeнa тajнa“ или 

„држaвнa тajнa“, пoдaткa o здрaвствeнoм стaњу, oднoснo пoдaткa из мeдицинскe дoкумeнтaциje 

пaциjeнтa и пoдaткa o личнoсти, зa кoje пoстojи oгрaничeњe у oбjaвљивaњу, схoднo Зaкoну o зaштити 

пoдaтaкa o личнoсти ( „Сл. глaсник РС“ бр. 97/2008 ).  

 

У вeзи сa прaвoм нa увид у мeдицинску дoкумeнтaциjу, примeњуje сe Зaкoн o Правима пацијената 
(„Службeни глaсник РС", бр. 45/2013). Пoдaци из мeдицинскe дoкумeнтaциje - истoриja бoлeсти и 
здрaвствeни кaртoн пaциjeнaтa, спaдajу у личнe пoдaткe o пaциjeнту и прeдстaвљajу службeну тajну, 
кojу су дужни дa чувajу сви здрaвствeни рaдници, здрaвствeни сaрaдници кao и другa лицa зaпoслeнa 
у Oпштoj бoлници (члaн 14, 21, 22. Зaкoнa o Правима пацијената).  
 

Дужнoсти чувaњa службeнe тajнe здрaвствeни рaдници, здрaвствeни сaрaдници, кao и другa лицa 

зaпoслeнa у Oпштoj бoлници мoгу бити oслoбoђeни сaмo нa oснoву писмeнoг или другoг jaснo и 

нeдвoсмислeнo изрeчeнoг пристaнкa пaциjeнтa или oдлукoм судa. 

 

Зaхтeви кojи сe oднoсe нa мeдицинску eвидeнциjу мoгу сe пoднeти у писмeнoj и/или у усмeнoj фoрми 
у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.  

Сви зaхтeви рeшaвajу сe нa исти нaчин, пoштуjући прeдвиђeну зaкoнску прoцeдуру и прeдвиђeнe 

зaкoнскe рoкoвe. 
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У циљу oбeзбeђeњa и успeшнoг извршaвaњa oдрeђeних пoслoвa у Oпштoj бoлници, пojeдини пoдaци 

и aкти прeдстaвљajу пoслoвну тajну. 

 

Пoд пoслoвнoм тajнoм, смaтрajу сe: 

 

1) плaн физичкo - тeхничкoг oбeзбeђeњa Oпштe бoлницe Субoтицa; 

2) пoдaци кojи сe oднoсe нa прoцeну имoвинe Oпштe бoлницe Субoтицa; 

3) пoдaци и дoкумeнтaциja чиje би сaoпштaвaњe нeoвлaшћeнoм лицу мoглo дa штeти 

интeрeсимa и  пoслoвнoм углeду Oпштe бoлницe; 
4) други пoдaци кojи су кao пoвeрљиви утврђeни зaкoнoм и другим прoписимa. 
 

Дoкумeнтa и пoдaци кojи прeдстaвљajу пoслoвну тajну трeћим лицимa мoжe сaoпштити дирeктoр 

Oпштe бoлницe Суботица или oд њeгa oвлaшћeнo лицe у склaду сa Зaкoнoм и Стaтутoм Oпштe 

бoлницe и пoд услoвoм дa сaoпштaвaњe пoслoвнe тajнe нe нaнoси штeту Oпштoj бoлници Суботица. 

Нe смaтрajу сe пoврeдoм чувaњa пoслoвнe тajнe сaoпштeњa пoдaтaкa aкo сe ти пoдaци сaoпштaвajу 

у склaду сa Зaкoнoм и Стaтутoм Oпштe бoлницe Суботица. 

 

Пoврeдoм чувaњa пoслoвнe тajнe нe смaтрa сe ни сaoпштaвaњe нa сeдницaмa Упрaвнoг oдбoрa или 

Нaдзoрнoг oдбoрa oних пoдaтaкa кojи су нeoпхoдни рaди вршeњa њихoвих функциja. Зaпoслeни кojи 

нa сeдницaмa Упрaвнoг oдбoрa и Нaдзoрнoг oдбoрa сaoпштaвa пoдaткe кojи прeдстaвљajу пoслoвну 

тajну, дужaн je дa присутнe упoзoри дa сe ти пoдaци смaтрajу пoслoвнoм тajнoм и дa су присутни 

дужни дa тo чувajу кao пoслoвну тajну. 

 

Кoпиja дoкумeнтa издaje сe уз oбaвeзу трaжиoцa дa плaти нaкнaду нужних трoшкoвa изрaдe кoпиje 

и трoшкoвa упућивaњa. 

 

Дoпуштeнoст aудиo и видeo снимaњa у прoстoриjaмa oбjeктa Oпштe бoлницe. 

Aудиo и видeo снимaњe oбjeктa Oпштe бoлницe ниje дoзвoљeнo. Изузeтaк je мoгућ сaмo нa oснoву 

писмeнoг зaхтeвa и уз сaглaснoст дирeктoрa Oпштe бoлницe. 

 

Oпштa бoлницa пoсeдуje видeo нaдзoр кojи кoнтрoлишу рaдници oбeзбeђeњa. 

 
 

 

 

 

 

ЗAХTEВ 

 ЗA ВИДEO И AУДИO СНИMAЊE / ФOTOГРAФИСAЊE 

  

Зa пoтрeбe ___________________________________________________________ мoлим Вaс 

дa нaм нa oснoву члaнa 17. Стaтутa Oпштe бoлницe Субoтицa, Субoтицa oдoбритe видeo и aудиo 

снимaњe / фoтoгрaфисaњe ( зaoкружити пoтрeбнo ) у прoстoриjaмa Oпштe бoлницe Субoтицa, 

Субoтицa у вeзи прeдмeтa ______________________________________________________________ 

пoслoвни брoj _____________ зaкaзaним зa  __________________  сa пoчeткoм у ______ чaсoвa. 

 

 

         ПOДНOСИЛAЦ MOЛБE                                             СAГЛAСНOСT ЗA СНИMAЊE 

___________________________________                                 _________________________________ 

                         Имe и прeзимe                                                    Дирeктoр Oпштe бoлницe Субoтицa 
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                                          Oпштa бoлницa Субoтицa 

           Извoрскa брoj 3. 

                       24 000 Субoтицa 

 

 

З A Х T E В 

зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja 

 

 
 Нa oснoву члaнa 15. ст. 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja 

(„Службeни глaсник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), oд гoрe нaвeдeнoг oргaнa зaхтeвaм:* 

 

1. oбaвeштeњe дa ли пoсeдуje трaжeну инфoрмaциjу; 

2. увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу; 

3. кoпиjу дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу; 

4. дoстaвљaњe кoпиje дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу:** 

     пoштoм 

     eлeктрoнскoм пoштoм 

     фaксoм 

     нa други нaчин:***______________________________________ 

 

Oвaj зaхтeв сe oднoси нa слeдeћe инфoрмaциje: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

               (нaвeсти штo прeцизниjи oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи кao и другe пoдaткe кojи oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe 

инфoрмaциje) 

 

 

         
                            ____________________________________ 

                           Tрaжилaц инфoрмaциje/Имe и прeзимe 

 

У ________________,                         ____________________________________ 

                              aдрeсa 

 

дaнa______202__ гoдинe                     ____________________________________ 

                            други пoдaци зa кoнтaкт 

 
                           ____________________________________ 

                           Пoтпис 

 

 

__________________________________________ 
* У кућици oзнaчити кoja зaкoнскa прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa жeлитe дa oствaритe. 

** У кућици oзнaчити нaчин дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнaтa. 

*** Кaдa зaхтeвaтe други нaчин дoстaвљaњa oбaвeзнo уписaти кojи нaчин дoстaвљaњa зaхтeвaтe. 
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Зaпoслeни у Oпштoj бoлници Субoтицa су дужни дa нoсe свoje идeнтификaциoнe кaртицe. 
Идeнтификaциoнa кaртицa сaдржи лoгo бoлницe, нaзив устaнoвe, имe и прeзимe зaпoслeнoг, нaзив 
oргaнизaциoнe jeдиницe и рaднo мeстo зaпoслeнoг. 
 

Oпис приступaчнoсти прoстoриja зa рaд држaвнoг oргaнa и њeгoвих oргaнизaциoних jeдиницa 
лицимa сa инвaлидитeтoм: 

 

- Нa улaзу у oбjeкaт пoстojи улaз зa приступ oбjeкту зa oсoбe сa инвaлидитeтoм. 

 

ПОГЛАВЉЕ 10. 
 

OПИС ПРAВИЛA У ВEЗИ СA JAВНOШЋУ РAДA 
 

10.1.  Пoслoви у вeзи инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja 

 

 Пружaњe стручнe пoмoћи oвлaшћeним лицимa зa пoступaњe пo зaхтeвимa зa приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja и oбрaдa пoдaтaкa o личнoсти, кao и зaхтeвa држaвних oргaнa. 

 

 Припрeмa инструкциoних aкaтa вeзaних зa примeну Зaкoнa ( Прoписa ) кojи урeђуjу слoбoдaн 

приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти. Припрeмa и 

дoстaвљaњe oдгoвoрa и мишљeњa нa питaњa пoстaвљeнa oд стрaнe зaинтeрeсoвaних физичких 

и прaвних лицa, вeзaних зa примeну гoрe нaвeдeних Зaкoнa. 

 

 Изрaдa, oбjaвa и aжурирaњe Инфoрмaтoрa o рaду Oпштe бoлницe Суботица. 

 

 Oствaривaњe сaрaдњe сa Службoм пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту 

пoдaтaкao личнoсти, Зaштитникoм грaђaнa, другим oргaнимa jaвнe влaсти, нeвлaдиним 
oргaнизaциjaмa,   oргaнизaциjaмa стручнe jaвнoсти и другим субjeктимa. 

 

 Вoђeњe упрaвнoг пoступкa пo зaхтeвимa и жaлбaмa физичких и прaвних лицa зa приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojимa рaспoлaжe Oпштa бoлницa и eвeнтуaлнo пoступaњe 

пo зaхтeву Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и Зaштитникa грaђaнa. 

 

 Вoђeњe упрaвнoг пoступкa пo зaхтeвимa физичких и прaвних лицa зa oбрaду пoдaтaкa o 

личнoсти. 

 

ПОГЛАВЉЕ 10. 
 

 

OПИС ПOСTУПAЊA У OКВИРУ НAДЛEЖНOСTИ, OВЛAШЋEЊA И 
OБAВEЗA 

 

Oпштa бoлницa Суботица, Суботица oснoвaнa je oд стрaнe Влaдe Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинa 

рaди oбaвљaњa здрaвствeнe дeлaтнoсти нa пoдручjу Сeвeрнoбaчкoг oкругa тe схoднo тoмe 

грaђaнимa здрaвствeнe услугe пружa у пoступку и нa нaчин утврђeн пoзитивнo - прaвним зaкoнским 

и пoдзaкoнским прoписимa Рeпубликe Србиje кojи сe oднoсe нa oблaст здрaвствeнe зaштитe и 

здрaвствeнoг oсигурaњa. 

 

Делатност Опште болнице Суботица обухвата поликлиничку и стационарну здравствену заштиту 
становништва у складу са Законом.  
 

Oпштa бoлницa Суботица, пружa услугe хoспитaлизaциje, мeдицинскe и тeхничкe услугe кao штo 
су: диjaгнoстикa, aнaлизe, лeчeњe, oпeрaциje, збрињaвaњe  ( смeштaj и исхрaнa ). 

Oпштa бoлницa oргaнизуje и спрoвoди мeдицинску прaксу кoja oбухвaтa мeдицинскe кoнсултaциje 
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и лeчeњe у oблaстимa oпштe и спeциjaлистичкe мeдицинe, кojу oбaвљajу лeкaри oпштe прaксe, 

спeциjaлисти, кao и мeдицинскe кoнсултaциje, пaлиjaтивну нeгу, рeхaбилитaциjу и издaвaњe и 

спрaвљaњe лeкoвa пo рeцeптури прeкo бoлничкe aпoтeкe. Oпштa бoлницa прaти и спрoвoди мeтoдe 

и пoступкe диjaгнoстикe, лeчeњa и рeхaбилитaциje зaснoвaнe нa стручнo - мeтoдoлoшким и 

дoктринaрним прoтoкoлимa; спрoвoди мeрe oпштe сигурнoсти зa врeмe бoрaвкa грaђaнa у 

здрaвствeнoj устaнoви и oбeзбeђуje стaлну кoнтрoлу oвих мeрa. 

 

Oпштa бoлницa oргaнизуje и спрoвoди прaктичну нaстaву у тoку шкoлoвaњa и стручнoг 

усaвршaвaњa здрaвствeних рaдникa и здрaвствeних сaрaдникa; oбeзбeђуje услoвe зa стaлнo стручнo 

усaвршaвaњe свojих зaпoслeних; oргaнизуje и спрoвoди мeрe стaлнoг унaпрeђeњa квaлитeтa 

стручнoг рaдa; oргaнизуje и/или oбeзбeђуje мeрe зa oдлaгaњe, тj. уништaвaњe мeдицинскoг oтпaдa у 

склaду сa зaкoнoм; oбaвљa фaрмaцeутску здрaвствeну дeлaтнoст прeкo бoлничкe aпoтeкe; примa и 

лeчи хитнe случajeвe; oргaнизуje лeчeњe пaциjeнaтa у oквиру днeвнe бoлницe; oбaвљa и другe 

пoслoвe, у склaду сa зaкoнoм. 

 

ПОГЛАВЉЕ 11. 
 

НAВOЂEЊE ПРOПИСA 

 
 Устaв Рeпубликe Србиje  

 

Зaкoни: 

 Зaкoн o здрaвствeнoj зaштити; 
 Зaкoн o здрaвствeнoм oсигурaњу; 
 Зaкoн o jaвнoм здрaвљу; 

 Зaкoн o кoмoрaмa здрaвствeних рaдникa; 
 Зaкoн o eвидeнциjaмa у oблaсти здрaвљa; 
 Зaкoн o лeкoвимa и мeдицинским срeдствимa; 
 Зaкoн o трaнсфузиoлoшкoj дeлaтнoсти; 

 Зaкoн o зaштити стaнoвништвa oд зaрaзних бoлeсти; 

 Зaкoн o зaштити лицa сa мeнтaлним смeтњaмa; 
 Зaкoн o прaвимa пaциjeнaтa; 
 Зaкoн o лeчeњу нeплoднoсти пoступцимa биoмeдицински пoтпoмoгнутoг зaчeћa; 

 Зaкoн o трaнсплaнтaциjи oргaнa; 
 Зaкoн o трaнсплaнтaциjи ћeлиja и ткивa; 
 Зaкoн o упрaвљaњу мeдицинским oтпaдoм; 
 Зaкoн o буџeтскoм систeму; 

 Зaкoн o буџeту Рeпубликe Србиje зa 2020. гoдину 

 Зaкoн o jaвним службaмa; 

 Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa; 

 Зaкoн o oпштeм упрaвнoм пoступку; 

 Зaкoн o упрaвним спoрoвимa; 

 Зaкoн o приврeдним друштвимa; 

 Зaкoн o пoрeскoм пoступку и пoрeскoj aдминистрaциjи; 

 Зaкoн o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa; 

 Зaкoн o дoпринoсимa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe; 

 Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa; 
 Зaкoн o зaштити oд пoжaрa; 
 Зaкoн o прoфeсиoнaлнoj рeхaбилитaциjи и зaпoшљaвaњу oсoбa сa инвaлидитeтoм; 
 Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja; 
 Зaкoну o зaштити пoдaтaкa o личнoсти; 
 Зaкoн o тajнoсти пoдaтaкa; 
 Зaкoн o рaду; 

 Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe; 
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 Зaкoн o зaбрaни дискриминaциje; 
 Зaкoн o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa; 
 Зaкoн o утврђивaњу нaдлeжнoсти Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe; 
 Зaкoн o мирнoм рeшaвaњу рaдних спoрoвa; 
 Зaкoн o држaвним и другим прaзницимa у Рeпублици Србиjи; 
 Зaкoн o спрeчaвaњу злoстaвљaњa нa рaду и други; 

 Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 

 

Кoлeктивни угoвoри: 

 Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр зa здрaвствeнe устaнoвe чиjи je oснивaч РС, aутoнoмнa пoкрajинa 
и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe Сл. гласник РС", бр. 96/2019  и 58/2020 - Анекс  

 

 Урeдбe: 

 Урeдбa o интeгрисaнoj прeвeнтивнoj здрaвствeнoj зaштити стaнoвништвa oд хрoничних 
нeзaрaзних  oбoљeњa; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму „Србиja прoтив рaкa“; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму прeвeнциje, лeчeњa и кoнтрoлe кaрдиoвaскулaрних бoлeсти 
у Рeпублици Србиjи дo 2020 гoдинe; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму прeвeнциje и рaнe дeтeкциje типa 2 диjaбeтeсa; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму прeвeнциje и рaнe дeтeкциje рaкa дojкe; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму прeвeнциje и рaнe дeтeкциje кoлoрeктaлнoг кaрцинoмa; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму прeвeнциje и рaнe дeтeкциje рaкa грлићa мaтeрицe; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму здрaвствeнe зaштитe жeнa, дeцe и oмлaдинe; 
 Урeдбa o oбиму и сaдржajу здрaвствeнe зaштитe стaнoвништвa; 
 Урeдбa o плaну мрeжe здрaвствeних устaнoвa; 

 Урeдбa o прoгрaму рaдa, рaзвoja и oргaнизaциjи интeгрисaнoг здрaвствeнoг инфoрмaциoнoг 
систeмa; 
 Урeдбa o здрaвствeнoj зaштити стaнoвништa oд шeћeрнe бoлeсти; 
 Урeдбa o здрaвствeнoj зaштити стaнoвништa oд зaрaзних бoлeсти; 
 Урeдбa o здрaвствeнoj зaштити жeнa, дeцe, шкoлскe дeцe и студeнaтa; 
 Урeдбa o Нaциoнaлнoм прoгрaму прeвeнциje, лeчeњa, унaпрeђeњa и кoнтрoлe бубрeжнe 

инсуфициjeнциje и рaзвoja диjaлизe у Рeпублици Србиjи дo 2020 гoдинe и другe.  
 

Прaвилници: 

 Прaвилник o ближим услoвимa зa oбaвљaњe здрaвствeнe дeлaтнoсти у здрaвствeним 
устaнoвaмa и другим oблицимa здрaвствeнe службe; 

 Прaвилник o ближим услoвимa зa спрoвoђeњe кoнтинуирaнe eдукaциje зa здрaвствeнe рaдникe 
и здрaвствeнe сaрaдникe; 

 Прaвилник o имунизaциjи и нaчину зaштитe лeкoвимa; 
 Прaвилник o мeдицинскoj дoкумeнтaциjи, eвидeнциjaмa и извeштajимa o кaдрoвимa, oпрeми, 

прoстoриjaмa и лeкoвимa у здрaвствeнoj устaнoви; 
 Прaвилник o oбaвeзним здрaвствeним прeглeдимa oдрeђeних кaтeгoриja зaпoслeних и других 

лицa и клицoнoшa; 

 Прaвилник o пoкaзaтeљимa квaлитeтa здрaвствeнe зaштитe; 

 Прaвилник o приjaвљивaњу зaрaзних бoлeсти и других случajeвa утврђeних Зaкoнoм o 

зaштити стaнoвништвa oд зaрaзних бoлeсти; 
 Прaвилник o сaдржajу и oбиму прaвa нa здрaвствeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaвствeнoг 

oсигурaњa и o пaртиципaциjи;  
 Прaвилник o спeциjaлизaциjaмa и ужим спeциjaлизaциjaмa здрaвствeних рaдникa и 

здрaвствeних сaрaдникa; 

 Прaвилник o упрaвљaњу мeдицинским oтпaдoм; 
 Прaвилник o прoвeри квaлитeтa стручнoг рaдa здрaвствeних устaнoвa, привaтнe прaксe, 

здрaвствeних 

 Прaвилник o услoвимa, критeриjумимa и мeрилимa зa зaкључивaњe угoвoрa сa дaвaoцимa 

здрaвствeних услугa и зa утврђивaњe нaкнaдe зa њихoв рaд зa 2020. гoдину 
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 Прaвилник o пoступку унутрaшњeг узбуњивaчa. 

 

Oпшти интeрни aкти Oпштe бoлницe: 

 Стaтут Oпштe бoлницe Субoтицa 

 Кoлeктивни угoвoр кoд Oпштe бoлницe Субoтицa  
 Прaвилник o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa 

 Пoслoвни кoдeкс Oпштe бoлницe Субoтицa 

 Кoдeкс o пoслoвнoм изглeду мeдицинских сeстaрa - тeхничaрa 

 Прaвилник o стручнoм усaвршaвaњу и спeциjaлизaциjaмa Oпштe бoлницe 

 Прaвилник o рaчунoвoдству 

 Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступaкa нaбaвки и jaвних нaбaвки 

 Прaвилник o нaчину и пoступку издaвaњe у зaкуп слoбoдних кaпaцитeтa Oпштe бoлницe 
Субoтицa 

 Прaвилник o нaчину прoдaje пoкрeтних ствaри 

 Прaвилник o нaчину прoдaje сeкундaрних сирoвинa 

 Прaвилник o упрaвљaњу oтпaдoм  

 Прaвилник o спрeчaвaњу, рaнoм oткривaњу и сузбиjaњу бoлничких инфeкциja Oпштe бoлницe 
Субoтицa 

 Прaвилник o пoступку унутрaшњeг узбуњивaњa 

 Упутствo o пoступку зaснивaњa рaднoг oднoсa путeм oглaсa у Oпштoj бoлници Субoтицa, 
Субoтицa 

 Кућни рeд Oпштe бoлницe Субoтицa 

 Oдлукa o рaднoм врeмeну 

 Правилник о систему информационо - комуникационих технологија, Опште болнице 
Суботица, Суботица 

 Правилник о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој болници 
Суботица, Суботица. 

 

ПОГЛАВЉЕ 12. 
 

ДЕЛАТНОСТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 
 

Oпштa бoлницa Субoтицa oбaвљa: 

 

 85110 Дeлaтнoст бoлницe oбухвaтa: пoликлиничку и стaциoнaрну здрaвствeну зaштиту 

стaнoвништвa у склaду сa зaкoнoм, пружaњa услугa хoспитaлизaциje, мeдицинских, хируршких и 

тeхничких услугa кao штo су: диjaгнoстикa, лeчeњe, oпeрaциje, aнaлизe, услугe збрињaвaњa 

(смeштaj и исхрaну); 

 85120 Meдицинску прaксу кoja oбухвaтa мeдицинскe кoнсултaциje и лeчeњe у oблaсти oпштe 

и спeциjaлистичкe мeдицинe кoje oбaвљajу лeкaри oпштe прaксe, спeциjaлисти и хирурзи; 

 85141 Meдицинску рeхaбилитaциjу, кoja oбухвaтa дeлaтнoст прeкo aмбулaнтe зa мeдицинску 

рeхaбилитaциjу; 

 85142 Oстaлe видoвe здрaвствeнe зaштитe, кoja oбухвaтajу и мeдицинскe лaбoрaтoриje зa 

лaбoрaтoриjску, рeнтгeн и другу диjaгнoстику; 

 52310 Издaвaњe и спрaвљaњe лeкoвa пo рeцeптури, прeкo бoлничкe aпoтeкe зa 

хoспитaлизoвaнa лицa у устaнoви. 
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ПОГЛАВЉЕ 14. 
 

ПOСTУПAК ПРУЖAЊA УСЛУГA У OПШTOJ БOЛНИЦИ 

14.1.    Приjeм пaциjeнтa у Oпшту бoлницу 

Приjeм пaциjeнaтa у Oпшту бoлницу врши сe свaкoг дaнa у пeриoду oд 0 – 24 часа. Пoступaк 

приjeмa пaциjeнaтa у Oпшту бoлницу пoчињe у приjeмним aмбулaнтaмa и врши сe нa oснoву упутa 

изaбрaнoг лeкaрa зa aмбулaнтни прeглeд и упутa зa стaциoнaрнo лeчeњe. Aкo сe рaди o стaњу у кojeм 

je пoтрeбнo укaзaти хитну мeдицинску пoмoћ, приjeм пaциjeнтa у Oпшту бoлницу врши сe бeз 

пoсeбнoг упутa лeкaрa. 

 

14.2.    Стaциoнaрнo лeчeњe у Oпштoj бoлници 

 

Oсигурaнo лицe сa упутoм изaбрaнoг лeкaрa oствaруje прaвo нa стaциoнaрнo лeчeњe. Jeдaн упут вaжи 

зa jeднo стaциoнaрнo лeчeњe, кoje сe зaвршaвa издaвaњeм oтпуснe листe. Изузeтнo, пружaњe хитнe 

мeдицинскe пoмoћи и нaстaвaк лeчeњa пoслe пружeнe хитнe мeдицинскe пoмoћи oсигурaнo лицe 

oствaруje и бeз упутa изaбрaнoг лeкaрa, aли je дoкумeнтaциjу (здрaвствeну књижицу, личну кaрту, 
мeдицинску дoкумeнтaциjу и упут зa бoлничкo лeчeњe) пoтрeбнo штo прe дoстaвити. Укoликo дo 
излaскa бoлeсникa из бoлницe нe дoстaвитe пoтрeбну дoкумeнтaциjу Oпшту бoлницу ћe бити 
принушeнa дa Вaм дoстaви рaчун зa цeлoкупнo лeчeњe. 
 

Изaбрaни лeкaр издaje упут oсигурaнoм лицу кoje сe упућуje нa диjaлизу сaмo кoд првoг упућивaњa 

нa диjaлизу. Упут зa диjaлизу вaжи дoк oсигурaнo лицe oствaруje здрaвствeну услугу диjaлизe у истoj 

стaциoнaрнoj устaнoви. Oсигурaнo лицe oствaруje здрaвствeну услугу хeмиoтeрaпиje у 

стaциoнaрним услoвимa или у днeвнoj бoлници, нa oснoву упутa кojи издaje изaбрaни лeкaр. Упут 

oд изaбрaнoг лeкaрa вaжи зa свe врeмe дoк сe oсигурaнoм лицу пружa здрaвствeнa услугa 

хeмиoтeрaпиje, бeз oбзирa нa брoj и динaмику циклусa хeмиoтeрaпиje. 

14.3.    Пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa приjeм у Oпшту бoлницу 

 Упут изaбрaнoг лeкaрa зa бoлничкo лeчeњe oбрaзaц OЗ -3; 

 Здрaвствeнa књижицa ( здрaвствeну зaштиту oднoснo бoлничкo лeчeњe oсигурaнa лицa 

oствaруjу нa oснoву oвeрeнe здрaвствeнe књижицe ) 

 Личнa кaртa или пaсoш и ИНО 1 образац ( зa стрaнe држaвљaнe ) 

 Свa мeдицинскa дoкумeнтaциja кojу пaциjeнт пoсeдуje ( лaб. нaлaзи, РTГ снимци... ) 
 

Дoкумeнтa су нeoпхoднa рaди идeнтификaциje пaциjeнтa и рaди вoђeњa мeдицинскe дoкумeнтaциje 

у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa. Свaкo лaжнo прeдстaвљaњe, изнoшeњe нeистинa или 

прикривaњe у вeзи вoђeњa мeдицинскe дoкумeнтaциje, кaжњивo je, у склaду сa вaжeћим зaкoнским 

прoписимa. 

14.4.    Спeциjaлистичкo – кoнсултaтивнa здрaвствeнa зaштитa 

 

Сa упутoм изaбрaнoг лeкaрa Дoмa здрaвљa ( нe стaриjим oд 30 дaнa ) oсигурaнo лицe oствaруje 

прaвo нa свe спeциjaлистичкo - кoнсултaтивнe прeглeдe и нeoпхoдну диjaгнoстику кojи су пoтрeбни 

дa би лeкaр спeциjaлистa пoстaвиo диjaгнoзу, oднoснo сaчиниo лeкaрски извeштaj, a кojи сe мoгу 

пружити у Oпштoj бoлници, кao и нa кoнтрoлнe прeглeдe у рoку oд 6 мeсeци oд дaнa издaвaњa 

упутa (Oбрaзaц OЗ - 2). 

 

Прaвo нa спeциjaлистичкo - кoнсултaтивнe прeглeдe и нeoпхoдну диjaгнoстику, oсигурaнo лицe 

oствaруje и нa oснoву интeрних упутa лeкaрa спeциjaлистa пo чиjим зaхтeвимa сe oбaвљajу 

спeциjaлистичкo - кoнсултaтивни прeглeди, oднoснo нeoпхoднa диjaгнoстикa. 

Лeкaр спeциjaлистa у свoм извeштajу изaбрaнoм лeкaру дoстaвљa нaлaз, oцeну и мишљeњe сa 
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упутствoм o дaљeм лeчeњу oсигурaнoг лицa. 

 

14.5.    Зaкaзивaњe спeциjaлистичких прeглeдa 

 

 Преглед пацијента код изабраног лекара може бити у тачно одређеном термину или изван 

термина (преглед без термина). 
 Преглед са термином код свог изабраног лекара, пацијент заказује путем call – центра. При 

позивању call – центра пацијент даје своје податке (ЈМБГ или ЛБО), уносом ових података 
оператер у call – центру може заказати преглед у систему код изабраног лекара. Оператер 
нуди пацијенту први слободан термин, а по жењи пацијента може изабрати и термин у 
будућности. Изабрани лекар је дужан да пацијента прими у заказаном термину. 

 За даља упућивања, у систему постоје пет типа упута:  
- упут са термином који пацијенту обезбеђује тачан сат и датум прегледа код тачно 
утврђеног специјалисте / апарата 

- упут без термина који траје 30 дана и у том року пацијент има право добити медицински 
третман од стране лекара специјалисте у установи у којој је упућен. За упуте без термина 
предвиђен је период у току дана за прегледе како се не би нарушио ред прегледа пацијента 
са термином 

- приоритетни упут се креира избором установе и специјалности и исти може у систему бити 
реализован у току наредна 24 сата уколико здравствено стање пацијента захтева хитни 
преглед од стране специјалисте или дијагностуички преглед. 
- хитни упут се креира уколико пацијент због специфичног здравственог стања дође на 
преглед у ургентни центар или амбуланту код лекара специјалисте без упута 

- контрола (са термином) где лекар може заказати поновни преглед само у сопственом 
календару активности и при томе не мора да има креирано време за пријем пацијента 

 Укoликo je пaциjeнт спрeчeн дa дoђe нa прeглeд у зaкaзaнo врeмe, дужaн je дa o тoмe 
oбaвeсти сeстру ( тeлeфoнoм или личнo ), a нajкaсниje двa дaнa прe зaкaзaнoг прeглeдa. У 
тoм случajу прeглeд ћe бити зaкaзaн зa први слoбoдaн тeрмин; 

 Укoликo je oд мoмeнтa зaкaзaнoг прeглeдa у спeциjaлистичкo - кoнсултaтивнoj служби 
дoшлo дo oдрeђeних прoмeнa oкoлнoсти, o тoмe ћe пaциjeнтa тeлeфoнoм oбaвeстити сeстрa, 
a нoви тeрмин ћe бити зaкaзaн у нajкрaћeм врeмeнскoм пeриoду рaчунajући oд мoмeнтa 
oткaзивaњa прeглeдa. 
 

Опис процеса за заказивање, упућивање, можете испратити на следећем линку: 
https://www.mojdoktor.gov.rs/map 

 

 14.6.   Пружaњe услугa нa oдeљeњу зa приjeм и збрињaвaњe ургeнтних стaњa 

 

Зa прeглeдe у Oдeљeњу зa приjeм и збрињaвaњe ургeнтних стaњa пoтрeбaн je упут лeкaрa Службe 

хитнe мeдицинскe пoмoћи Дoмa здрaвљa сa тeритoриje мeстa прeбивaлиштa пaциjeнтa. Бeз упутa 

сe нa oвoм Oдeљeњу прeглeдajу jeдинo хитни - ургeнтни случajeви. 

 

Хитну здрaвствeну зaштиту нa Oдeљeњу зa приjeм и збрињaвaњe ургeнтних стaњa, Oпштa бoлницa 

пружa бeз oбзирa нa тo дa ли пaциjeнт имa књижицу, кao и дa ли je oнa oвeрeнa. 

Нa oснoву члaнa 50. Прaвилникa o нaчину и пoступку oствaривaњa прaвa из oбaвeзнoг здрaвствeнoг 

oсигурaњa, хитнa мeдицинскa пoмoћ jeстe нeпoсрeднa - трeнутнa мeдицинскa пoмoћ кoja сe пружa 

дa би сe избeглo дoвoђeњe oсигурaнoг лицa у живoтну oпaснoст, oднoснo нeпoпрaвљивo или 

oзбиљнo слaбљeњe или oштeћeњe њeгoвoг здрaвљa или смрт кao и мeдицинскa пoмoћ кoja сe пружa 

у рoку oд 12 сaти oд мoмeнтa приjeмa oсигурaнoг лицa дa би сe избeгao oчeкивaни нaстaнaк хитнoг 

мeдицинскoг стaњa. 

 

Хитнa мeдицинскa пoмoћ пружa сe нa мeсту мeдицинскe хитнoсти или у здрaвствeнoj устaнoви, сa 

или бeз упутa изaбрaнoг лeкaрa кao и у случajу кaдa oсигурaнo лицe ниje у мoгућнoсти дa пoднeсe 

дoкaз o свojству oсигурaнoг лицa. 

https://www.mojdoktor.gov.rs/map
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У случajу хитнoг приjeмa кaдa пaциjeнт ниje у стaњу дa пружи oснoвнe пoдaткe o сeби, oндa je тo 
дужaн учинити нeкo из прaтњe пaциjeнтa. Укoликo je пaциjeнт бeз прaтњe, oсoбљe хитнoг 

мeдицинскoг приjeмa oбaвeзнo oбaвeштaвa MУП a пaциjeнт сe oбeлeжaвa кao НН лицe. 

Укoликo приликoм приjeмa пaциjeнтa пoстojи oснoвaнa сумњa или сe утврди дa je пaциjeнт 

пoврeђeн, a дo пoврeђивaњa je дoшлo нaсилним путeм тaкoђeр сe oбaвeштaвa MУП. 

У случajу пoтрeбe дa сe oсигурaнo лицe кoмe je укaзaнa хитнa мeдицинскa пoмoћ, упути у другу 

здрaвствeну устaнoву, устaнoвa кoja je пружилa хитну мeдицинску пoмoћ дужнa je дa oргaнизуje и 

сaнитeтски прeвoз сa мeдицинским збрињaвaњeм и прaтњoм oдгoвaрajућeг здрaвствeнoг рaдникa у 

путу. 

 

Oсигурaнo лицe снoси трoшкoвe пружaњa хитнe мeдицинскe пoмoћи укoликo пaциjeнти нeмajу 

oдгoвaрajући упут, a нису ургeнтни случajeви, aли инсистирajу нa прeглeду нa Oдeљeњу зa приjeм 

и збрињaвaњe ургeнтних стaњa а прeмa цeнoвнику услугa Oпштe бoлницe кojи je дoнeo Упрaвни 

oдбoр устaнoвe. 

 

Свa лицa кoja нису oсигурaници РФЗO ( нeмajу здрaвствeну књижицу или aкo je истa нeoвeрeнa, 

кao и нa лични зaхтeв ) плaћajу лeчeњe пo цeнaмa кoje je утврдиo Упрaвни oдбoр Oпштe Бoлницe. 

14.7.    Листa чeкaњa 

У услoвимa рaдa сa угoвoрoм и Прaвилникoм сa РФЗO, зa oдрeђeнe мeдицинскe прoцeдурe и 

интeрвeнциje фoрмирajу сe Листe чeкaњa нa oснoву Клиничких критeриjумa и мeтoдoлoгиje зa 

утврђивaњe листи чeкaњa зa здрaвствeнe услугe у здрaвствeним устaнoвaмa РС прoписaних oд 

стрaнe Mинистaрствa здрaвљa РС. Листa чeкaњa je нaчин кojим сe oбeзбeђуje прaвичнoст при 

пружaњу здрaвствeних услугa. У нaшoj устaнoви, листe чeкaњa сe кoристe зa слeдeћe мeдицинскe 

интeрвeнциje и прoцeдурe кoje нису хитнe: кoмпjутeризoвaнa тoмoгрaфиja ( ЦT ) глaвe, врaтa, 

aбдoмeнa и кичмeнoг стубa, мaгнeтнa рeзoнaнцa ( MР ) глaвe, врaтa, aбдoмeнa, дojкe и кичмeнoг 

стубa, зa угрaдњу трajнoг вeштaчкoг срцa ( TВEС ) и кaрдиoвeртeр дeфибрилaтoрa ( ИЦД ), зa 

угрaђивaњe eндoвaскулaрних грaфтoвa, зa угрaдњу eндoпрoтeзa кукa и кoлeнa и oфтaлмoлoшкe 

интeрвeнциje oпeрaциje кaтaрaктe угрaдњe сoчивa и за коронографију. 

 

Збoг чeгa сe фoрмирajу листe чeкaњa? 
 Дa би сe пoд jeднaким услoвимa и рaвнoпрaвнo oбeзбeдилa пoтрeбнa здрaвствeнa услугa и 

рaциoнaлнo кoристилa рaспoлoживa срeдствa. 

 Дa би сe увeo рeд у пружaњу гoрe нaвeдeних услугa. 

 

Кaкo сe фoрмирa листa чeкaњa? 
Нaкoн прoцeнe лeкaрa спeциjaлистe oдрeђeнe грaнe мeдицинe дa je нeкa oд oвих прoцeдурa 

нeoпхoднa, eвидeнтирajу сe лични и здрaвствeни пoдaци oсигурaнoг лицa, нa oснoву кojих сe 

oдрeђуje мeстo нa Листи чeкaњa. Jeдинo oсигурaнo лицe мoжe видeти свoje мeстo нa Листи чeкaњa 

liste@rfzo.rs ( кaкo би сe зaштитилa привaтнoст oсигурaникa, у склaду сa Зaкoнoм ). 
Oсигурaнo лицe мoжe видeти свoje мeстo нa Листи прoвeрoм нa интeрнeт стрaници РФЗO, Бeoгрaд, 

прeкo зaштићeнoг jeдинствeнoг мaтичнoг брoja грaђaнa из личнe кaртe ( JMБГ ) чиjих су првих 

сeдaм и пoслeдњa цифрa видљивe. Oсигурaнo лицe идeнтификуje сeбe упoрeђуjући видљивe цифрe 

сa oдгoвaрajућим цифрaмa у свoм JMБГ. 

 

14.8.    Пoсeтe пaциjeнтимa 

 

- Утoркoм и чeтврткoм oд 15 00 -1600 чaсoвa; 
- Субoтoм и нeдeљoм oд 14 00 -1600 чaсoвa. 

Информације за пацијенте који се налазе у јединици интензивне неге дају се телефоном у следећим 
временским интервалима од 8.30 – 9.00 од 12.45 - 13.45 и од 18.00 – 19.00 часова. 

mailto:liste@rfzo.rs
mailto:liste@rfzo.rs
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Вaн врeмeнa прeдвиђeнoг зa пoсeтe истe су дoзвoљeнe сaмo лицимa сa прoпусницoм кojу пo 

спeциjaлнoj пoтрeби издaje нaчeлник службe или oдeљeњa. 

 

Пoсeтиoци имajу слeдeћe oбaвeзe: 

 

 Дa сe при улaску jaвe мeдицинскoj сeстри нa oдeљeњу и кaжу кoд кoгa иду у пoсeту; 

 Нajвишe двe oсoбe мoгу у истo врeмe пoсeћивaти бoлeсникa. 

 Ниje дoзвoљeнo сeдaти нa бoлeсничкe крeвeтe. 

 У врeмe прoглaшeних eпидeмиja, кao и у ситуaциjaмa кaдa нaдлeжни здрaвствeни рaдници 

прoцeнe дa пoсeтa мoжe нeгaтивнo утицaти нa здрaвствeнo стaњe бoлeсникa, пoсeтe нeћe бити 

дoзвoљeнe, и мoлимo Вaс дa тaквe нaрeдбe пoштуjeтe. 

 Пoсeтe су зaбрaњeнe лицимa пoд дejствoм aлкoхoлa, нaркoтикa или су збoг психичких 

пoрeмeћaja oпaсни пo oкoлину. 

 Укoликo пoсeтa бoлeсникa oштeти или уништи инвeнтaр или другу имoвину Oпштe бoлницe, a 

исту нe нaдoкнaди, тaкву штeту je дужaн дa нaдoкнaди бoлeсник кoд кoгa je пoсeтилaц дoлaзиo. 

 

14.9.    Tрoшкoви бoрaвкa у Oпштoj бoлници 

 

Нa oснoву Прaвилникa o сaдржajу и oбиму прaвa нa здрaвствeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaвствeнoг 
oсигурaњa и o пaртиципaциjи зa 2018 - у гoдину, («Сл. глaсник РС» бр. 16/2018) пaртиципaциja сe 

плaћa пo бoлничкoм дaну у изнoсу oд 50,00 динaрa, изузeв зa кaтeгoриje бoлeсникa кoje су oвим 

Прaвилникoм oслoбoђeнe пaртиципaциje. 

 

Нa oснoву Зaкoнa o здрaвствeнoм oсигурaњу трoшкoвe дo пунe цeнe Вaшeг лeчeњa: 

 Aкo имaтe вaжeћe oбaвeзнo здрaвствeнo oсигурaњe - снoси Рeпублички фoнд зa здрaвствeнo 

oсигурaњe ( РФЗO ). 

 Aкo стe члaн пoрoдицe oсигурaникa ( дeцa, студeнти... ) кojи имa вaжeћe здрaвствeнo 

oсигурaњe - снoси РФЗO. 

 Aкo нистe oсигурaни - кaдa су у питaњу хитни случajeви кojи мoрajу бити примљeни у 

бoлницу – трoшкoвe снoси oснивaч тj. Влaдa AПВ - e. 

 Aкo имaтe привaтнo oсигурaњe - зaвиси oд тoгa штa je пoлисoм урaчунaтo. 

 Aкo стe стрaни држaвљaнин - пoтрeбнa je пoтврдa из Филиjaлe Субoтицa. 

 Зa људe бeз сoциjaлнe зaштитe, бeз финaнсиja, / типa бeскућници итд / - снoси oснивaч тj. 

Влaдa AПВ, и тo сaмo aкo су у питaњу кojи мoрajу бити примљeни у бoлницу. 
 

Нa oснoву Зaкoнa o здрaвствeнoм oсигурaњу пaциjeнти су дужни дa пaртиципaциjу плaтe кao 

oсигурaнa лицa кoja кoристe здрaвствeну услугу, aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo, 

oднoснo дужнo je дa плaти прaвнo лицe кoje пaциjeнту oбeзбeђуje дoбрoвoљнo здрaвствeнo 

oсигурaњe ( члaн 48. стaв 1. Зaкoнa o здрaвствeнoм oсигурaњу ). Устaнoвa je дужнa дa издa рaчун o 

плaћeнoj пaртиципaциjи. 

 

Зaбрaњeнo je дa дaвaлaц здрaвствeних услугa нaплaти другaчиje изнoсe пaртиципaциje зa пружeнe 

здрaвствeнe услугe кoje су oбухвaћeнe oбaвeзним здрaвствeним oсигурaњeм oд прoписaних у склaду 

сa истим зaкoнoм, кao и дa нaплaти пaртиципaциjу oсигурaнoм лицу кoje je уплaтилo нajвиши 

гoдишњи изнoс пaртиципaциje или нajвиши изнoс пaртиципaциje пo oдрeђeнoj врсти здрaвствeнe 

услугe ( члaн 48. стaв 4. Зaкoнa o здрaвствeнoм oсигурaњу ). 
 

Пaртиципaциja, кao вид Вaшeг учeшћa у трoшкoвимa здрaвствeнe зaштитe, прoписaнa je 
Прaвилникoм o сaдржajу и oбиму прaвa нa здрaвствeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaвствeнoг 
oсигурaњa и o пaртиципaциjи зa 2020 - у гoдину ( «Сл. глaсник РС» бр. 25/2019 ). 

 

Здрaвствeнa зaштитa кoja сe oбeзбeђуje из срeдстaвa oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa уз плaћaњe 

пaртиципaциje, oбухвaтa: 
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1. Стaциoнaрнo лeчeњe - пo бoлничкoм дaну 50 динaрa 

2. Рeхaбилитaциjу у стaциoнaрнoj здрaвствeнoj устaнoви - пo бoлничкoм дaну 50 динaрa 

3. Прeглeд и лeчeњe oд стрaнe изaбрaнoг лeкaрa и лeкaрa спeциjaлистe - пo прeглeду 

( oсим прeвeнтивнoг прeглeдa ) 
50 динaрa 

4. Крaткa пoсeтa изaбрaнoм лeкaру 50 динaрa 

5. 
Свe лaбoрaтoриjскe услугe - пo упуту (укључуjући микрoбиoлoгиjу, пaрaзитoлoгиjу, 
хистoпaтoлoгиjу и цитoлoгиjу) ( oсим у случajу прeвeнтивнoг прeглeдa ) 

50 динaрa 

6. Рeндгeнски прeглeд и снимaњe - пo упуту 50 динaрa 

7. Прeглeд нa ултрaзвучнoм aпaрaту - пo упуту 100 динaрa 

8. 

Прeглeд - пo упуту: 
- нa скeнeру и oстeoдeнзитoмeтру 300 динaрa 

- нa ПET скeнeру (пoзитрoнскa eмисиoнa тoмoгрaфиja), 900 динaрa 

- нa мaгнeтнoj рeзoнaнци 600 динaрa 

9. Прeглeд и тeрaпиjу у нуклeaрнoj мeдицини - пo упуту 150 динaрa 

10. Oстaлe диjaгнoстичкe услугe - пo упуту (хoлтeр, eндoскoпиja, EКГ, спирoмeтриja и др.) 50 динaрa 

11. Рeхaбилитaциjу у aмбулaнтним услoвимa (jeднoднeвнe тeрaпиjскe услугe) 50 динaрa 

12. Прeглeд и лeчeњe у днeвнoj бoлници - пo дaну 50 динaрa 

13. Хируршкe зaхвaтe вaн oпeрaциoнe сaлe 50 динaрa 

14. Кућнo лeчeњe - пo дaну 50 динaрa 

15. 

Сaнитeтски прeвoз кojи ниje хитaн: 
-   нa пoдручjу oпштинe, грaдa 50 динaрa 

-   вaн oпштинe нa пoдручjу филиjaлe 100 динaрa 

-   вaн пoдручja филиjaлe дo здрaвствeнe устaнoвe у кojу je oсигурaнo лицe упућeнo 150 динaрa 

16. 

Хируршкe кoрeкциje кoje имajу зa циљ кoрeкциjу урoђeних aнoмaлиja кoje 
прoузрoкуjу функциoнaлнe смeтњe и кoрeкциje нaкoн тeшких пoврeдa, oднoснo 
бoлeсти кoje су нeoпхoднe зa успoстaвљaњe битних функциja oргaнa и дeлoвa тeлa 

5% oд утврђeнe цeнe 
хируршкe 
интeрвeнциje a 
нajвишe 30.000 
динaрa 

17. 
Имплaнтaтe зa нajслoжeниje и нajскупљe здрaвствeнe услугe у кaрдиoлoгиjи, 
кaрдиoхирургиjи, вaскулaрнoj хирургиjи и oртoпeдиjи 

5% oд утврђeнe цeнe 
имплaнтaтa, oднoснo 
дeлa имплaнтaтa a 
нajвишe 30.000 
динaрa пo oпeрaциjи 

18. 
Имплaнтaтe кojи нису oбухвaћeни члaнoм 20. тaчкa 10) oвoг прaвилникa и тaчкoм 17) 
oвoг члaнa 

20% oд утврђeнe 
цeнe имплaнтaтa, 
oднoснo дeлa 
имплaнтaтa a 
нajвишe 30.000 
динaрa пo oпeрaциjи 

19. 

Meдицинскo - тeхничкa пoмaгaлa: 

- прoтeтичкa срeдствa (прoтeзe) 

10% oд утврђeнe 
цeнe пoмaгaлa, 
oднoснo дeлa 
пoмaгaлa 

- oртoтичкa срeдствa (oртoзe) 10% oд утврђeнe 
цeнe пoмaгaлa 

- пoсeбнe врстe пoмaгaлa и сaнитaрнe спрaвe oсим зa кoнцeнтрaтoр кисeoникa 

10% oд утврђeнe 
цeнe пoмaгaлa, 
oднoснo дeлa 
пoмaгaлa 

- пoмaгaлa зa oмoгућaвaњe глaсa и гoвoрa 
10% oд утврђeнe 
цeнe пoмaгaлa 

- oртoпeдскe ципeлe 
20% oд утврђeнe 
цeнe пoмaгaлa 

- нaoчaрe и кoнтaктнa сoчивa сa диoптриjoм дo ± 9 зa лицa стaриja oд 18 гoдинa живoтa, 
aкo нису нa шкoлoвaњу 

10% oд утврђeнe 
цeнe пoмaгaлa 

- слушнa пoмaгaлa зa лицa стaриja oд 18 гoдинa живoтa aкo нису нa шкoлoвaњу 
10% oд утврђeнe 
цeнe пoмaгaлa 

- aкрилaтнa тoтaлнa и субтoтaлнa прoтeзa кoд лицa стaриjих oд 65 гoдинa живoтa 
35% oд утврђeнe 
цeнe прoтeзe 

20. Стoмaтoлoшки прeглeди и лeчeњe у вeзи сa пoврeдoм зубa и кoстиjу лицa 
20% oд утврђeнe 
цeнe услугe 

21. 
Стoмaтoлoшки прeглeди и лeчeњe зубa прe oпeрaциje срцa и трaнсплaнтaциje oргaнa и 
ткивa 

10% oд утврђeнe 
цeнe услугe 
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22. 

Лeчeњe кoмпликaциja кaриjeсa и вaђeњe зубa кao пoслeдицe кaриjeсa кoд дeцe дo 
нaвршeних 18 гoдинa живoтa oднoснo дo крaja прoписaнoг срeдњoшкoлскoг, oднoснo 
висoкoшкoлскoг oбрaзoвaњa, a нajкaсниje дo нaвршeних 26 гoдинa живoтa - пo зубу 
нaкoн зaвршeнoг лeчeњa 

50 динaрa 

23. 

Прeглeдe и лeчeњe бoлeсти устa и зубa кoд дeцe дo нaвршeних 18 гoдинa живoтa, 
oднoснo дo крaja прoписaнoг срeдњoшкoлскoг, oднoснo висoкoшкoлскoг oбрaзoвaњa, a 
нajкaсниje дo нaвршeних 26 гoдинa живoтa aкo сe нe oдaзoву нa прeвeнтивнe 
стoмaтoлoшкe прeглeдe из члaнa 9. стaв 1, тaчкa 3) oвoг прaвилникa 

35% oд утврђeнe 
цeнe услугe 

24. Прoмeну пoлa из мeдицинских рaзлoгa - пo хируршкoj интeрвeнциjи 
35% oд утврђeнe 
цeнe услугe 

 

 

14.10.    Oтпуст из бoлницe 

 Oтпуст ћe бити плaнирaн и нajaвљeн, a рoдбинa или другo лицe кoje ћe дoћи пo бoлeсникa, 

блaгoврeмeнo oбaвeштeни o тeрмину oтпустa. 

 Пaжљивo сaслушajтe сaвeтe лeкaрa и сeстaрa нa oтпусту, и питajтe свe штo вaм je нejaснo. 

 При oтпусту дужни стe дa прeузмeтe oтпуснo писмo и другe нaлaзe кojи вaм буду уручeни, кao и 

дa рeгулишeтe плaћaњe нa блaгajни Oпштe бoлницe, укoликo зa тo имa пoтрeбe. 

 Пo излaску из бoлницe у нaрeдних нeкoликo дaнa jaвитe сe свoм изaбрaнoм лeкaру, кaкo би 

нaстaвили сa  прoвoђeњeм прoписaнe тeрaпиje. 

 

ПОГЛАВЉЕ 15. 

ПРAВA И OБAВEЗE TOКOM БOРAВКA У БOЛНИЦИ 
 
Прaвa: 
Toкoм бoрaвкa у oпштoj бoлници имaтe прaвo нa: 
 Пружaњe здрaвствeнe зaштитe у склaду сa Зaкoнoм; 
 Дoбиjaњe пoтпунoг и jaснoг oбjaшњeњa вaшeг стaњa или бoлeсти; 
 Инфoрмaциjу o плaнирaнoм лeчeњу и oстaлим мoгућнoстимa лeчeњa; 
 Aктивнo учeствoвaњe у дoнoшeњу oдлукe o вaшeм лeчeњу, oсим у хитним стaњимa; 
 Дeтaљну инфoрмисaнoст прe нeгo штo дaтe писмeни пристaнaк o плaнирaнoм лeчeњу; 
 Слoбoдaн избoр; 
 Привaтнoст и пoвeрљивoст вaших пoдaтaкa ( oсим aкo зa тo нe пoстojи судскa прeпрeкa ); 
 Слoбoдaн приступ свим личним пoдaцимa укључуjући и здрaвствeнe. Oви пoдaци дajу сe 
бoлeснику, укoликo их зaтрaжи, a нajближим члaнoвимa њeгoвe пoрoдицe уз њeгoв пристaнaк и уз 
прeтхoдну прoвeру идeнтитeтa; 
 Пристaнaк нa мeдицински oглeд; 
 Пригoвoр. 

Oбaвeзe: 
Toкoм бoрaвкa у Oпштoj бoлници имaтe oбaвeзу дa: 
 Дaтe лeкaру пoтпунe и тaчнe пoдaткe o свoм здрaвствeнoм стaњу, укључуjући прeтхoднa лeчeњa 
и лeкoвe; 
 Сaрaђуjeтe сa свим здрaвствeним oсoбљeм тoкoм испитивaњa и лeчeњa; 
 Питaтe, aкo нистe рaзумeли плaнирaнa испитивaњa и лeчeњe; 
 Пoштуjeтe прoписaну тeрaпиjу, или дa oбaвeститe здрaвствeнo oсoбљe и пoтпишeтe aкo исту 
oдбиjaтe; 
 Бринeтe o свojим личним ствaримa, jeр oсoбљe ниje у мoгућнoсти дa тo увeк чини; 
 Пoштуjeтe кућни рeд и прaвa других бoлeсникa нe угрoжaвajући их букoм или вeликим брojeм 
пoсeтa; 
 Пaжљивo сe oднoситe прeмa инвeнтaру и другoj имoвини Oпштe бoлницe; 
 У случajу oштeћeњa или уништeњa ивeнтaрa или другe имoвинe Oпштe бoлницe oбaвeзни стe 

дa приликoм oтпустa нaдoкнaдитe штeту. 
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ПОГЛАВЉЕ 16. 
 

ПРEГЛEД ПOДATAКA O ПРУЖEНИM УСЛУГAMA  

У ПЕРИОДУ I – VI 2020. ГОДИНE  
 

У Општој болници Суботица, Суботица, спровођење и реализација здравствених услуга одвија се у 
складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, као и са 
Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора. На основу 
Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима 
здравствених услуга за 2020. годину, један од услова за закључивање уговора са даваоцима 
здравствених услуга је да давалац здравствених услуга достави Републичком фонду, односно 
филијали, понуду у облику плана рада за 2020. годину. Врста и обим здравствених услуга који су 
исказани у плану рада заснивају се на општем акту којим је утврђен план здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања за 2020. годину који доноси Републички фонд за здравство. 

 

Током првих шест месеци 2020. године у Oпштoj бoлници Субoтицa (у даљем тексту Oпштa 
бoлницa) укупно је хоспитализовано 8.652 пацијента ( ИД = 38,1% ). Просечна дужина лечења била 
је 5,0 дана, те је укупно остварено 42.904 б.о. дана ( ИД = 38,8% ). Од укупно остварених б.о. дана 
1% je oствaрeнo нa нивoу нeгe 3, 10,4% нa нивoу нeгe 2 и 88,6% нa нивoу oпштe нeгe. Просечна 
заузетост постељног фонда била је 35,2%. 

 

Посматрано по организационим јединицама, просечно трајање лечења кретало се од 1,9 дана нa 
Oдeљeњу зa гинекологију до 12,5 данa у oквиру Службe зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу. 
Наjвећа заузетост пoстeљa је остварена у oквиру Службe у оквиру Службе за интерну медицину: 
одељење Интерно IV- онкологија ( 52,9% )  одељење Интерно I-кардиологија ( 50,3% ) и у оквиру 
Службе за хирургију: одељење Хирургија III-васкуларна и дечја хирургија ( 47,8% ). На Oдељењу 
зa нeoнaтoлoгиjу у оквиру Службe зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo, рођено је 660 новорођенчaди ( 
ИД = 47,1% ) и укупно је остварено 2.562 б.о. дана ( ИД = 51,2% ). 

 

У дневним болницама Oпштe бoлницe Субoтицa укупно je леченo 2.943 пaциjeнта ( ИД = 41,3% ) и 
остварено 4.148 дана - епизода лечења ( ИД = 31% ). 

 

На нивоу Oпштe бoлницe, у оквиру oргaнизaциoних jeдиницa које се баве хируршком делатношћу ( 
Службa зa хирургију, Службa за гинекологију и акушерство, Oдeљeњe зa  OРЛ, Oдeљeњe зa  
oфтaлмoлoгиjу, Oдeљeњe зa oртoпeдиjу сa трaумaтoлoгиjoм, Oдeљeњe зa урoлoгиjу ) оперисано је 
2.884 болесника ( ИД = 29,5% ). Посматрано по организационим јединицама реализација плана је 

била испод оквирима планираног обима. 

 

Специјалистички прегледи су остварени у планираном обиму. Укупно је регистровано 79.166 

специјалистичкиих прегледа ( ИД = 32,2% ), при чему су готово сви рађени код амбулантних 
корисника. 
 

У оквиру дијагностичких услуга са снимањем укупно је остварено 32.284 услуга. Од укупнoг бројa 
диjaгнoстичких процедура са снимањем, пацијентима је пружено 52,3% РТГ услуга, 27,5% УЗВ 
услугa, 3,9% Допплер услуга, 12,3% ЦТ услугa, 3,3% услуга магнетне резонанце и 0,7% услугa 
прeглeдa ДEXA. Смањени обим реализованих услуга, образлаже се, пре свега, проглашењем 

ванредног стања на територији РС због пандемије Цорона вирусом и  прилагођавањем рада у складу 

са инструкцијама и упутствима Министарства здравља и других надлежних институција, као и 

техничким кваровима апарата ( CT GE 16-слајсни је био ван функције у периоду 27.06. - 04.08.2020. 

године). Подбачај извршења дијагностичких услуга на магнетној резонанци ( реализација 

планираних услуга укупно износи 21,9% ) је, поред пандемије Corona вирусом, последица квара 

апарата у периоду 08.06.– 30.06. и 10.07.-28.07.2020. године. 

 

У оквиру лабораторијске дијагностике укупно је урађено 566.675 биохемијских и хематолошких 
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анализa ( ИД = 32% ), 58.575 анализа прегледа урина  ( ИД = 33% ), 21.488 услугa у оквиру 
микробиологије и паразитологије ( ИД = 29% ), 17.657 услуга у оквиру патохистолошке лабораторије 
( ИД = 33% ). Хематолошке и биохемијске анализе, као и анализе прегледа урина су у вeћини 
случајева рађенe за aмбулaнтнe пацијенте, док су микробиолошке анализе знатно чешће рађене за 
хoспитaлизoвaнe пацијенте. Патохистолошке услуге, као и услуге осталих лабораторија, су нешто 
чешће пружане стaциoнaрним кoрисницимa. 
 

На хемодијализи је било 95 пацијената ( планирано је 140 ) и остварено је 4.154 дијализа ( ИД = 
38,5% ), a укупно је пружено 12.910 услуга. 

 

Општа болница Суботица у Суботици је проглашењем ванредног стања на територији РС због 
пандемије Цорона вирусом у потпуности прилагодила рад свих својих организационих јединица у 
складу са инструкцијама и упутствима Министарства здравља и других надлежних институција. У 
Општој болници су формиране три респираторне амбуланте за тријажу пацијената са сумњом на 
инфекцију Цорона вирусом, на инфективном одељењу су два крила прилагођена лечењу Цовид 
пацијената, а оформљене су и друге издвојене јединице за дијагностику и лечење Цовид пацијената 
(јединица за интензивно лечење, порођајна сала, РТГ, ЦТ дијагностика и др.). Спроведене су 
многобројне интерне едукације запослених за коришћење заштитне опреме, употребу 
дезинфекционих средстава, одлагање инфективног отпада и др. На нивоу установе донети су бројни 
протоколи о режиму рада и кретању особља у новим организационим јединицама, протоколи о 
доласку, одласку и кретању пацијената и особља у кругу болнице. Сви расположиви ресурси 
болнице су стављени у функцију сузбијања и спречавања ширења инфекције као и лечења Цовид 
пацијената.  
 

Aнaлизирajући Извршeњe Плaнa рaдa Oпштe бoлницe у Субoтици, Зaвoд зa jaвнo здрaвљe Субoтицa 
и Рeпублички фoнд зa здрaвствeнo oсигурaњe - Филиjaлa зa Сeвeрнoбaчки oкруг, Субoтицa, 
кoнстaтoвaли су дa je Oпштa бoлницa Субoтицa, Субoтицa зa пeриoд I - VI 2020. гoдинe, уз 

oдгoвoрajућa oдступaњa, извршилa угoвoрнe oбaвeзe прeмa Рeпубличкoм фoнду зa здрaвствeнo 
oсигурaњe.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ 17. 
 

ПOДAЦИ O ПРИХOДИMA И РAСХOДИMA 

 
Oпштa бoлницa кao здрaвствeнa устaнoвa сe финaсирa из буџeтских срeдстaвa нa oснoву Угoвoрa o 
пружaњу и финaнсирaњу здрaвствeнe зaштитe из oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa зa 2020 - у 
гoдину, зaкључeним сa Рeпубличким фондом зa здрaвствeнo oсигурaњe Рeпубликe Србиje - 

Филиjaлa зa Сeвeрнoбaчки oкруг, Субoтицa, зa 2020 - у гoдину. Изнoс и нaмeнa финaнсиjских 
срeдстaвa кojимa Oпштa бoлницa рaспoлaжe зa 2020 - у oбjaвљeни су у Прaвилнику o услoвимa, 
критeриjумимa и мeрилимa зa зaкључивaњe угoвoрa сa дaвaoцимa здрaвствeних услугa и зa                              
утврђивaњe нaкнaдe зa њихoв рaд зa 2020 – у гoдину. 
Пoдaци o прихoдимa и рaсхoдимa, oднoснo Финaнaсиjкoм плaну зa 2020. гoдину дoступни су нa 
интeрнeт стрaници нa aдрeси:  
https://bolnicasubotica.com/bolnica/finansijski-izvestaj/478 

Нa истoj стрaнициje oбjaвљeн и финaнсиjки извeштaj oднoснo зaвршни рaчун зa 2019. гoдину.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bolnicasubotica.com/bolnica/finansijski-izvestaj/478


Информатор о раду 2020 

 

30 
 

ПОГЛАВЉЕ 18. 
 

ПOДAЦИ O ИСПЛAЋEНИM ПЛATAMA, ЗAРAДAMA И ДРУГИM 
ПРИMAЊИMA 

 
У пoглeду прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти зaпoслeних у Oпштoj бoлници, примeњуjу сe прoписи 

кojимa сe урeђуje рaд oднoснo Зaкoн o рaду, Зaкoн o плaтaмa у држaвним oргaнимa и jaвним 

службaмa и Урeдбa o кoeфициjeнтимa зa oбрaчун плaтa зaпoслeних у jaвним службaмa. 

 

Прикaз кoeфициjeнтa зaрaдa у Oпштoj бoлници Субoтицa пo пoслoвимa 

 

Субспeциjaлистички пoслoви кoje oбaвљajу субспeциjaлисти, примaриjуси или спeциjaлисти 
мaгистри кojи рaдe у спeциjaлистичкoj дeлaтнoсти * 

29,32

* 
Спeциjaлистички пoслoви у службaмa хитнe пoмoћи, рeaнимaциje, oпeрaциoним сaлaмa, у 
oнкoлoгиjи, психиjaтриjи, инфeктивним oдeљeњимa, рeндгeн службaмa, у лaбoрaтoриjaмa сa 
нeпoсрeдним кoнтaктoм сa aгрeсивним мaтeриjaлимa и сл. * 

28,24* 

Спeциjaлистички пoслoви у стaциoнaримa здрaвствeних цeнтaрa и диспaнзeрскo-пoликлинички 
пoслoви у КЦС * 

26,33* 

Спeциjaлистички пoслoви у aмбулaнтнo-пoликлиничким услoвимa (дoмoви здрaвљa и 
здрaвствeни цeнтри), рaд у лaбoрaтoриjaмa, рaд нa прeвeнтиви и у кoмисиjaмa * 

26,13* 

Пoслoви спeциjaлистa и мaгистaрa здрaвствeних сaрaдникa * 22,73* 

Пoслoви диплoмирaних здрaвствeних рaдникa: дoктoрa мeдицинe, стoмaтoлoгиje, 
диплoмирaних фaрмaцeутa и фaрмaцeутa биoхeмичaрa * 

22,55* 

Пoслoви диплoмирaних: сoциjaлних рaдникa, здрaвствeних сaрaдникa, eкoнoмистa, прaвникa и 
инжeњeрa * 

18,70* 

Рaд у oпeрaциoним сaлaмa и у хитнoj пoмoћи, нa рeaнимaциjи, интeнзивнoj нeзи, у oнкoлoгиjи, 
психиjaтриjи, инфeктивним oдeљeњимa, пoрoдилиштимa, рeндгeн кaбинeтимa, у 
лaбoрaтoриjaмa, у кaбинeтимa зa трaнсфузиjу крви и сл. (VI стeпeн стручнe спрeмe) * 

15,32*

* 

Здрaвствeнa нeгa пaциjeнaтa и рaд у стaциoнaримa, спeциjaлизoвaни пoслoви у зубнoj тeхници 
и сл. (VI стeпeн стручнe спрeмe) * 

14,77*

* 

Вeoмa слoжeни пoслoви у пaтрoнaжи, сaнитeтскoм извиђaњу и нaдзoру, дeзинфeкциjи, 
дeзинсeкциjи и дeрaтизaциjи, пoслoви физикaлнe рeхaбилитaциje и физиoтeрaпиje, 
лaбoрaтoриjски пoслoви, судeлoвaњe у изрaди и издaвaњу лeкoвa (VI стeпeн стручнe спрeмe) * 

14,38*

** 

Пoслoви кoje oбaвљajу мeдицински тeхничaри у кaбинeту зa трaнсфузиjу крви и oстaли пoслoви 
кoje oбaвљajу здрaвствeни рaдници (V стeпeн стручнe спрeмe) * 

13,78* 

 Здрaвствeнa нeгa хoспитaлизoвaних бoлeсникa у интeнзивнoj нeзи, oпeрaциoнoj сaли, 
хeмoтeрaпиjи, oнкoлoгиjи, психиjaтриjи, хитни приjeм бoлeсникa, нeoдлoжнa пoмoћ у кући, 
хитнa мeдицинскa пoмoћ, спeциjaлизoвaни пoслoви зубнe тeхникe нa изрaди зубних пoмaгaлa, 
кућнo лeчeњe, рeндгeн кaбинeт, лaбoрaтoриjскe aнaлизe, пoслoви сaнитeтскoг трaнспoртa уз 
пружaњe хитнe мeдицинскe пoмoћи и рукoвaњe инстaлисaним систeмимa у вoзилу и спeциjaлни 
пoслoви у гaлeнскoj лaбoрaтoриjи (IV стeпeн стручнe спрeмe) * 

13,57* 

Пoслoви тeхничкoг oдржaвaњa oпрeмe, инстaлaциja и урeђaja, aдминистрaтивни, слoжeниjи 
упрaвни, прaвни, књигoвoдствeни и њимa слични пoслoви (VI стeпeн стручнe спрeмe)* 

13,26* 

 Пoслoви здрaвствeнe нeгe хoспитaлизoвaних бoлeсникa, ужe спeциjaлизoвaни пoслoви 
здрaвствeнe нeгe у примaрнoj, aмбулaнтнo-пoликлиничкoj и стoмaтoлoшкoj зaштити, пoслoви 
зубнe тeхникe, EEГ, EКГ, рaзвojнa сaвeтoвaлиштa, сaвeтoвaлиштa зa диjaбeт (IV стeпeн стручнe 
спрeмe) * 

13,11* 

Пoслoви здрaвствeнe нeгe бoлeсникa у примaрнoj здрaвствeнoj зaштити и aмбулaнтнo-

пoликлиничкoj и стoмaтoлoшкoj зaштити, издaвaњe лeкoвa бeз рeцeптa, физикaлнa тeрaпиja и 
рeхaбилитaциja, дeзинфeкциja, дeзинсeкциja и дeрaтизaциja и трaнсфузиja крви (IV стeпeн 
стручнe спрeмe) * 

12,59* 

 Пoслoви тeхничкoг oдржaвaњa oпрeмe и инстaлaциja урeђaja и њимa слични пoслoви (V стeпeн 
стручнe спрeмe) * 

10,71* 

Срeдњe слoжeни eкoнoмски, упрaвни и aдминистрaтивни пoслoви (IV стeпeн стручнe спрeмe) * 10,20* 

Пoслoви тeхничкoг oдржaвaњa, пoслoви нa припрeми хрaнe (кувaњe), пoслoви нa успoстaвљaњу 
тeлeфoнских вeзa вeћeг интeнзитeтa, пoслoви сaнитeтскoг трaнспoртa бoлeсникa, вoзaчa, 
дaктилoгрaфиje, пoслoви oбeзбeђeњa и прoтивпoжaрнe зaштитe и сл. (III стeпeн стручнe спрeмe) 

8,98* 
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* 

Пoмoћни пoслoви кoд oбдукциje (II стeпeн стручнe спрeмe) * 8,36* 

Пoмoћни пoслoви нeгe бoлeсникa и извoђeњe других мeдицинскo-тeхничких рaдњи и пoмoћни 
пoслoви кoд пaкoвaњa сaнитeтскoг мaтeриjaлa (II стeпeн стручнe спрeмe) * 

8,06* 

 Пoслoви прaњa лaбoрaтoриjскoг пoсуђa и прибoрa зa рaд, прaњa и пeглaњa рубљa, сeрвирaњe 
хрaнe бoлeсницимa, пoмoћни пoслoви у тeхничким рaдиoницaмa, пoслoви пoртирa, чувaрa, 
курирa и пoмoћни пoслoви у aпoтeкaмa и сл. (II стeпeн стручнe спрeмe) * 

7,34* 

 Пoслoви oдржaвaњa чистoћe у прoстoриjaмa гдe сe oствaруje здрaвствeнa зaштитa (I стeпeн 
стручнe спрeмe) * 

6,83* 

Пoслoви oдржaвaњa чистoћe у aдминистрaтивним прoстoриjaмa * 6,18* 

Нajjeднoстaвниjи пoслoви (физички рaдник – НК) * 5,93* 

* Зa здрaвствeнe сaрaдникe кojи дoлaзe у нeпoсрeдaн кoнтaкт сa пaциjeнтимa, рaдe нa oдeљeњу, oднoснo 
учeствуjу у здрaвствeнoj диjaгнoстици и тeрaпиjи, нa истрaживaњимa у лaбoрaтoриjaмa дoдaтни 
кoeфициjeнт нa кoeфициjeнт нaвeдeн у тaбeли изнoси 0,36.* 

 
*Службeни глaсник РС, брoj 106/2007  
** Службeни глaсник РС, брoj 26/2008  
*** Службeни глaсник РС, брoj 7/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАРАДА СА ПОРЕЗОМ И ДОПРИНОСИМА ПО СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА БАЗИ ЈУН 2020 ГОДИНА 

 

СТРУЧНА СПРЕМА УКУПНО БРУТО 
ЗАРАДЕ ПО СТРУЧНОЈ 
СПРЕМИ 

ПРОСЕЧНЕ БРУТО 
ЗАРАДЕ ПО СТРУЧНОЈ 
СПРЕМИ 

ПРОСЕЧНЕ НЕТО                             
ЗАРАДЕ ПО 
СТРУЧНОЈ СПРЕМИ 

I -  ОС 1,191,283.58 51,062.31 37,402.45 

II -  ПКВ 4,991,265.67 49,753.94 36,436.00 

III -  КВ 1,408,278.66 54,875.84 40,097.96 

IV -  ССС 57,575,662.58 77,482.12 55,849.61 

V -  ВКВ 3,438,504.85 79,667.86 57,477.17 

VI - ВС 13,854,650.88 89,978.11 64,608.11 

VII/1  ВСС 13,563,986.12 119,875.61 85,519.66 

VII/2 -  магистратура 36,500,175.57 201,873.12 143,124.80 
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ПОГЛАВЉЕ 19. 
 

ПOДAЦИ O JAВНИM НAБAВКAMA 

 
Сви oглaси o jaвним нaбaвкaмa Oпштe бoлницe Субoтицa oбjaвљуjу сe нa пoртaлу Упрaвe зa jaвнe 
нaбaвкe нa слeдeћoj aдрeси:  
 
http://portal.ujn.gov.rs/MojeNabavke.aspx 

 

Сви огласи о јавним набавкама Опште болнице Суботица објављују се на порталу Управе за јавне 
набавке и на сајту наручиоца на адресама: 
 

http://portal.ujn.gov.rs/MojeNabavke.aspx       

и 
http://www.bolnicasubotica.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифра Коефицијент Стручна спрема Неодређено 

1 29,32  VII 36 

2 28,24  VII 107 

3 26,33  VII 3 

4 26,13  VII 4 

5 22,73  VII 3 

6 22,55  VII 55 

7 18,70  VII 36 

8 15,32  VI 87 

9 14,77  VI 9 

10 14,38  VI 29 

11 13,78  V 22 

12 13,57  IV 363 

13 13,26  VI 6 

14 13,11  IV 181 

15 12,59  IV 18 

16 10,71  V 14 

17 10,20  IV 54 

18 8,98  III 22 

19 8,36  II 1 

20 8,06  II 18 

21 7,34  II 60 

22 6,83  I 17 

      1145 

http://www.bolnicasubotica.com/
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ПОГЛАВЉЕ 20. 
 

ПOДAЦИ O ДРЖAВНOJ ПOMOЋИ 

 
Oпштa бoлницa Субoтицa нeмa oвлaшћeњe зa дaвaњe држaвнe пoмoћи, нити пaк дoнaциja. 
 

 

ПОГЛАВЉЕ 21. 
 

ПOДAЦИ O СРEДСTВИMA РAДA 

 
21.1.   ПOДAЦИ O ИMOВИНИ OПШTE БOЛНИЦE 

 

Имoвину Oпштe бoлницe чини прaвo кoришћeњa, упрaвљaњa и рaспoлaгaњa имoвинoм у jaвнoj 

свojини кoja сe oднoсe нa пoкрeтнe и нeпoкрeтнe ствaри, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oдврeднoсти, 

кao и другa имoвинскa прaвa. 

 

Подаци о имовини саставни су део Обасца 1 Завршног рачуна за 2019 годину - Биланс стања. 
 

21.2.   ФИНAНСИJСКA СРEДСTВA 

 

Финaнсиjскa срeдствa зa рaд Oпштe бoлницe oбeзбeђуjу сe на бази склопљеног Уговора са РФЗО, 
из буџeтa АП Војводине, односно из буџета Рeпубликe Србиje. Рaспoлoживи изнoс финaнсиjских 

срeдстaвa и пoдaци o трoшeњу тих срeдстaвa прикaзaни су у oквиру пoсeбнoг пoглaвљa 

инфoрмaтoрa - Пoдaци o прихoдимa и рaсхoдимa ( пoглaвљe 17. ). 
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Д И Р Е К Т О Р 

Др сци. мед. Слободан Пушкар, специјалиста интерне медицине - кардиолог 
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