
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина  
ППШТА БПЛНИЦА СУБПТИЦА, СУБПТИЦА 
БРПЈ: 01-6604/1 
30.06.2014. гпдине  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
На пснпву  шлана 39. и 40. Закпна п  слпбпднпм приступу  инфпрмацијама пд јавнпг  знашаја 
(„Сл.гласник РС“, бр.120/2004 и 54/2007) и Упутства за пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг 
пргана, дпнетпг пд стране Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја („Сл.гласник РС“, бр.57/2005), 
Ппщта бплница Субптица дпнела је и јавнп пбјавила: 
 
 

И Н Ф П Р М А Т П Р  

 

П РАДУ 
 
 

ППШТЕ БПЛНИЦЕ СУБПТИЦА, СУБПТИЦА 
  
 

Пвим инфпрматпрпм ближе се пдређује садржина, пбим, кап и ппступак за пствариваое права 
заинтереспваних лица на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја у Ппщтпј бплници Субптица, 
Субптица (У даљем тексту: Ппщта бплница). 
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ППГЛАВЉЕ 1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ИНФПРМАТПРУ И ЗДРАВСТВЕНПЈ УСТАНПВИ 
 

1.1. ППШТИ ППДАЦИ П ИНФПРМАТПРУ 
 

 Датум првпг пбјављиваоа инфпрматпра:  
 15 нпвембар 2013. гпдине. 
 Датум ппследое измене или дппуне или датум када је изврщена ппследоа прпвера на пснпву 

кпје је закљушенп да није пптребнп унпсити ни измене ни дппуне: 
 30.06.2014. гпдине. 
 Наппмена п месту где се мпже пстварити увид у инфпрматпр и набавити щтампана кппија 

инфпрматпра: 
 Увид у Инфпрматпр п раду Ппщте бплнице мпже се пстварити у Управи Ппщте бплнице. 
 Име лица кпје је пдгпвпрнп за ташнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи инфпрматпр и п кпјима 

се ппједина лица старају: 

Имена лица кпја су пдгпвпрна за ташнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи 
инфпрматпр 

 

Ппглавље 1. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 2. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 3. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 4. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 5. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 6. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 7. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 8. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 9. Ружа Рађенпвић дипл. екпн. , Невена Иванић, дипл.  екпн. 

Ппглавље 10. Ружа Рађенпвић дипл. екпн. , Невена Иванић, дипл.  екпн 

Ппглавље 11. Ружа Рађенпвић дипл. екпн. , Невена Иванић, дипл.  екпн. 

Ппглавље 12. Дијана Иванпвић,  дипл.екпн. 

Ппглавље 13. Дијана Иванпвић,  дипл.ек пн. 

Ппглавље 14. Филип Смиљанић, дипл. екпн. 

Ппглавље 15. Милица Щещлија, дипл.ек пн. 

Ппглавље 16. Игпр Петкпвић,  дипл. прав. 

Ппглавље 17. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 18. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 



Ппглавље 19. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

Ппглавље 20. Игпр Петкпвић, дипл. прав. 

 

1.2 ППШТИ ППДАЦИ П ЗДРАВСТВЕНПЈ УСТАНПВИ 

 
Ппщта бплница је здравствена устанпва са свпјствпм правнпг лица, шији је псниваш Влада Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдина. 
 

Седищте Ппщте бплнице је у Субптици, улица Извпрска брпј 3. 
 

Ппщта бплница пбавља специјалистишкп-кпнсултативну и стаципнарну здравствену делатнпст на 
секундарнпм нивпу за ппдрушје Севернпбашкпг управнпг пкруга. 
 

Пдлукпм п раднпм времену, увпђеоу и пбиму дежурства, приправнпсти и рада пп ппзиву у Ппщтпј 
бплници бр. 01-3110 пд 01.07.2011 гпдине, регулисанп је пружаое здравствене защтите у Ппщтпј 
бплници пднпснп заппслених пп прганизаципним јединицама. 
 

Детаљни ппдаци п раднпм времену приказани су у наставку Инфпрматпра п раду.

Ппдаци п пдпбренпм бучету: 
 

Извпр финансираоа (бучета) за текућу гпдину представљају средства пп Угпвпру п пружаоу и 
финансираоу здравствене защтите из пбавезнпг здравственпг псигураоа, закљушеним са Републишким 
фпндпм за здравственп псигураое – Филијалпм у Субптици, и сппствена средства пстварена 
ппслпваоем Ппщте бплнице (средства пд изврщеоа ванстандардних услуга). 

 
Назив, адреса седищта, матишни брпј, ппрески идентификаципни брпј и адреса електрпнске ппщте 
пдређене за пријем електрпнских ппднесака или прганизаципне јединице на кпју се пднпси 
инфпрматпр: 
- Назив: Ппщта бплница Субптица, Субптица 
- Адреса седищта: 24000 Извпрска 3, Субптица 
- Матишни брпј: 08881308 
-      ПИБ: 105303993 
- Щифра делатнпсти: 85110 

 
Wеб адреса инфпрматпра (адреса на кпјпј се мпже изврщити електрпнски увид у инфпрматпр) је 
интернет страница Ппщте бплнице: www.bпlnicаsubпticа.cпm 
Адреса електрпнске ппщте за пријем електрпнских ппднесака је: infп@bпlnicаsubпticа.cпm 

 

ПРГАНИ ППЩТЕ БПЛНИЦЕ СУБПТИЦА СУ: 
 

1. Директпр Ппщте бплнице 
 

2. Управни пдбпр 
 

3. Надзпрни пдбпр 
 

Директпр Ппщте бплнице је др Гпран Бићанин, неурпхирург. 
 

Директпр прганизује рад и рукпвпди прпцеспм рада, представља и заступа Ппщту бплницу, 
пдгпвпран је за закпнитпст рада Ппщте бплнице и врщи друге ппслпве утврђене Закпнпм п 
здравственпј защтити, другим прпписима, статутпм Ппщте бплнице и другим ппщтим актима Ппщте 
бплнице. 

 

Директпру Ппщте бплнице, у пбављаоу ппслпва струшнп, метпдплпщки и саветпдавнп ппмажу 
ппмпћници директпра. 

 

Управни пдбпр је прган управљаоа Ппщте бплнице. 
 

Надзпрни пдбпр је прган кпји пбавља надзпр над радпм и ппслпваоем Ппщте бплнице. Пргане Ппщте 

бплнице именује и разрещава Влада Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Ппслпви кпје врще Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр кап и пстали ппдаци пбјављени су у Статуту 
Ппщте бплнице, брпј: 04/6727 пд 18.10.2007 гпдине. 

 

СТРУШНИ ПРГАНИ ППЩТЕ БПЛНИЦЕ СУБПТИЦА СУ: 

http://www.bolnicasubotica.com/
mailto:info@bolnicasubotica.com


 

1. Струшни савет 
 

2. Струшни кплегијум 
 

3. Етишки пдбпр 
 

4. Кпмисија за унапређеое квалитета рада. 
 

Ппдаци п прганима Ппщте бплнице (Струшни савет, Етишки пдбпр и Кпмисија за унапређеое 
квалитета рада) пбјављени су у Статуту Ппщте бплнице, брпј: 04/6727 пд 18.10.2007 гпдине. 
http://www.bпlnicаsubпticа.cпm (О  НАМА)

http://www.bolnicasubotica.com/


Статутпм Ппщте бплнице уређени су и делатнпст, унутращоа прганизација, управљаое, ппслпваое, 
услпви за именпваое и разрещеое директпра, пргани и струшни пргани, систем интерне кпнтрпле кап и 
друга питаоа пд знашаја за рад и ппслпваое Ппщте бплнице. 

 
АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ 
 
Дана 21.10.2013. гпдине Ппщта бплница је закљушила угпвпр са Агенцијпм за акредитацију здравствених 
устанпва. Акредитација ппдразумева сппљащоу прпверу квалитета рада здравствене устанпве на пснпву 
пптималних стандарда. Циљ је пружаое најквалитетније здравствене защтите станпвнищтву.  
 
Прпцес акредитације ппдразумева увпђеое прпцедура у све сегменте рада Ппщте бплнице, ствараое 
услпва за безбеднп пружаое услуга, ппвећаое безбеднпсти пацијента пд уласка дп изласка из 
здравствене  устанпве кап и безбедан рад заппслених. 
Приступаоем прпцесу акредитације Ппщта бплница ппказује ппсвећенпст сталнпм унапређеоу 
квалитета, пбезбеђиваоу сигурне радне средине кпја смаоује ризике какп за пацијенте такп и за 
пружапце услуга. 
 
Акредитација је прпцес, а не једнпкратна прпвера кпја дпнпси диплпму - сертификат п акредитацији. 

 

ППГЛАВЉЕ 2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ 

 
2.1.       КЛИНИЧКИ СЕКТПРИ СЛУЖБЕ 

 
У циљу ефикаснијег и раципналнијег пбављаоа делатнпсти у Ппщтпј бплници пбразпване су 
следеће прганизаципне јединице: 

 

1. Сектпр за интернистишке гране медицине 
 

2. Сектпр за хирурщке гране медицине 
 

3. Сектпр за заједнишке медицинске ппслпве 
 

Прганизаципне јединице имају свпје уже прганизаципне јединице, утврђене Правилникпм п 
унутращопј прганизацији и систематизацији ппслпва Ппщте бплнице, и тп: 

 
СЕКТПР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ 

 
 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ 
 ПДЕЉЕОЕ ИНТЕРНП И – КАРДИПЛПГИЈА 

 ПДЕЉЕОЕ ИНТЕРНП II - ЕНДПКРИНПЛПГИЈА, НЕФРПЛПГИЈА И РЕУМАТПЛПГИЈА 

 ПДЕЉЕОЕ ИНТЕРНП III – ГАСТРПЕНТЕРПХЕПАТПЛПГИЈА И ХЕМАТПЛПГИЈА 

 ПДЕЉЕОЕ ИНТЕРНП IV – ПНКПЛПГИЈА 

 СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 
 ПДСЕК ЗА БПЛЕСТИ ЗАВИСНПСТИ И ПСИХПТИШНА СТАОА 

 СЛУЖБА   ЗА   ПРПДУЖЕНП   ЛЕШЕОЕ   И   НЕГУ,   ПАЛИЈАТИВНУ   НЕГУ   И   ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРПДУЖЕНП ЛЕШЕОЕ, НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНУ НЕГУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ПНЕУМПФТИЗИПЛПГИЈУ 
 ПДЕЉЕОЕ ЗА НЕУРПЛПГИЈУ 

 СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНФЕКТИВНЕ БПЛЕСТИ 

 ПДСЕК ЗА ДЕРМАТПВЕНЕРПЛПГИЈУ 

 
СЕКТПР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ 

 
 СЛУЖБА ЗА ХИРУРГИЈУ 
 ПДЕЉЕОЕ ХИРУРГИЈЕ I – ППЩТА ХИРУРГИЈА, НЕУРПХИРУРГИЈА 

 ПДЕЉЕОЕ ХИРУРГИЈЕ II – ППЩТА ХИРУРГИЈА, ПЛАСТИШНА И РЕКПНСТР. ХИР. 

 ПДЕЉЕОЕ ХИРУРГИЈЕ III – ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА, ДЕШИЈА ХИР. 

 СЛУЖБА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈУ И АКУЩЕРСТВП 



 ПДЕЉЕОЕ ЗА ГИНЕКПЛПГИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА АКУЩЕРСТВП 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА НЕПНАТПЛПГИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРТППЕДИЈУ И ТРАУМАТПЛПГИЈУ 
 ПДЕЉЕОЕ ЗА УРПЛПГИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ПТПРИНПЛАРИНГПЛПГИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ПФТАЛМПЛПГИЈУ 
 ПДЕЉЕОЕ ППЕРАЦИПНПГ БЛПКА СА СТЕРИЛИЗАЦИЈПМ 

 

СЕКТПР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ППСЛПВЕ 

 
       ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИЈЕМ И ЗБРИОАВАОЕ УРГЕНТНИХ СТАОА 

 СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИШКП-КПНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ 
 АМБУЛАНТА ЗА НЕУРПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА НЕУРПФИЗИПЛПЩКА ИСПИТИВАОА 

 АМБУЛАНТА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПУЛМПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПУЛМ. ФУНЦИПНАЛНУ ДГ. 

 АМБУЛАНТА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БПЛЕСТИ 

 АМБУЛАНТА ЗА КПЖНЕ БПЛЕСТИ 

 АМБУЛАНТА ЗА ИНТЕРНИСТИШКЕ БПЛЕСТИ 

 АМБУЛАНТА ЗА КАРДИПЛПЩКУ И ФУНК. ДГ. 

 АМБУЛАНТА ЗА ДИЈАБЕТ 

 АМБУЛАНТА ЗА ХЕМАТПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ГАСТР. И ФУНК. ДГ. 

 АМБУЛАНТА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПЕД. ГАСТРПЕНЕРПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПЕД. ПУЛМПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПЕД. НЕУРПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПЕД. АЛЕРГПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПЕД. ЕНДПКРИНПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПЕД. ХЕМАТПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА НЕПНАТПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА АКУЩЕРСТВП 

 АМБУЛАНТА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ППЩТУ ХИРУРГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ДЕШИЈУ ХИРУРГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА КПЛППРПХТПЛПЩКУ ХИРУРГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПШНЕ БПЛЕСТИ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПРТППТИКУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ТРАУМАТПЛПГИЈУ И ГИПСАПНУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПРТППЕДИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА УРПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА УРПЛПЩКУ ЕНДПСКППИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПРЛ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПНКПЛПГИЈУ 

 АМБУЛАНТА ЗА ПРЕППЕРАТИВНИ ПРЕГЛЕД И ТЕРАПИЈУ ХРПНИШНПГ БПЛА (АНЕСТЕЗИЈА) 

 КАБИНЕТ ЗА ИМУНПЛПГИЈУ И АЛЕРГПЛПГИЈУ 

 КАБИНЕТ ЗА ГЕНЕТИКУ 

 СЛУЖБА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ СА РЕАНИМАТПЛПГИЈПМ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА РЕАНИМАТПЛПГИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ДИЈАГНПСТИКУ И ТЕРАПИЈСКИ ТРЕТМАН 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ПНКПЛПГИЈУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈУ И АКУЩЕРСТВП 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА УРПЛПГИЈУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ПТПРИНПЛАРИНГПЛПГИЈУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ПФТАЛМПЛПГИЈУ 



 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ХИРУРГИЈУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ПТППЕДИЈУ И ТРАУМАТПЛПГИЈУ

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА НЕУРПЛПГИЈУ 

 ДНЕВНА БПЛНИЦА ЗА ПНЕУМПФТИЗИПЛПГИЈУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ХЕМПДИЈАЛИЗУ 
 СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 СЛУЖБА ЗА ЛАБПРАТПРИЈСКУ ДИЈАГНПСТИКУ 
 ПДСЕК ЗА МИКРПБИПЛПГИЈУ 

 СЛУЖБА ЗА РАДИПЛПЩКУ ДИЈАГНПСТИКУ 

 ПДЕЉЕОЕ ЗА ПАТПЛПЩКП-АНАТПМСКУ ДИЈАГНПСТИКУ 

 ПДСЕК ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНПСТ  (бплнишка апптека) 
 СЛУЖБА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 

 КАБИНЕТ ЗА КЛИНИШКУ ФАРМАКПЛПГИЈУ И КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2.     ПРИКАЗ ПРГАНИЗАЦИПНИХ ЈЕДИНИЦА У ППШТПЈ БПЛНИЦИ СА ПРЕГЛЕДПМ БРПЈА 
ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТА: 
(Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва у Општпј бплници Субптица, Субптица утврђена је 
систематизација ппслпва пп прганизаципним делпвима, ппслпви при чијем вршеоу заппслени имају ппсебна 
пвлашћеоа и пдгпвпрнпсти и др). 

 
Д И Р Е К Т П Р 

ППМПЋНИЦИ ДИРЕКТПРА 

СЕКТПР ЗА ЗАЈЕДНИШКЕ 
МЕДИЦИНСКЕ ППСЛПВЕ 

СЕКТПР ЗА ИНТЕРНИСТИШКЕ ГРАНЕ 
МЕДИЦИНЕ 

СЕКТПР ЗА ХИРУРЩКЕ ГРАНЕ 
МЕДИЦИНЕ 

Служба за специјалистишкп- 
кпнсултативне прегледе 

(3) 

Служба за интерну медицину 
 

(1) 

Служба за хирургију 
 

(1) 
 

Служба за анестезију са 
реаниматплпгијпм 

 

(1) 

 

Служба за психијатрију 

 
(5) 

 

Служба за гинекплпгију 
и акущерствп 

(1) 
 

Служба за физикалну медицину и 
рехабилитацију 

 

(4) 

 

Служба за педијатрију  

(7) 

Пдељеое за гинекплпгију 

(5) 

 

Служба за лабпратпријску 
дијагнпстику 

 

(2) 

 

Служба за прпдуженп лешеое и негу, 
палијативну негу и физикалну медицину 

и рехабилитацију 
(2) 

Пдељеое хирургије I 
 

(5) 

 

Служба за радиплпщку 
дијагнпстику 

(14) 

 

Пдељеое за инфективне бплести 

 (4) 

Пдељеое хирургије 
II 

 

(7) 

 

Служба за трансфузију крви 

(6) 

 

Пдељеое за прпдуженп лешеое, негу 
и палијативну негу 

(1) 

Пдељеое хирургије III 
 

(6) 

 

Пдељеое за пријем и 
збриоаваое ургентних стаоа 

(5) 

 

Пдељеое за пнеумпфтизиплпгију 

(6) 

Пдељеое за гинекплпгију 
 

(5) 

 

Пдељеое за патплпщкп- 
анатпмску дијагнпстику 

(4) 
 

 

Пдељеое за неурплпгију 
 

                                       (9) 

Пдељеое за акущерствп 

(6) 



 

 

Пдељеое за хемпдијализу 

(2) 

 

Пдељеое интернп И – кардиплпгија  

(6) 

 

Пдељеое за непнатплпгију 

(4) 

Пдсек за 
фармацеутску здравствену 

делатнпст 
(бплнишка апптека) 

Пдељеое интернп II- 
ендпкринплпгија,нефрплпгија и 

реуматплпгија 
 

(5) 

Пдељеое за пртппедију и 
трауматплпгију 

(11) 

Пдељеое за реаниматплпгију 
 

Пдељеое за анестезију 

(12) 

Пдељеое интернп III - 
гастпентерпхепатплпгија,хематплпгија 

 
(8) 

Пдељеое за урплпгију 

(6) 

 
Пдсек за микрпбиплпгију 

 (2) 

 
Пдељеое интернп IV- пнкплпгија 

(6) 

 
Пдељеое за 

птпринпларингплпгију 
 

(7) 

 
Дневна бплница за 

дијагнпстику и 
терапијски третман 

 
(1) 

 
Пдсек за дерматпвенерплпгију 

(2) 

 
Пдељеое за пфталмплпгију 

(6) 

Кабинет за клинишку 
фармакплпгију и 

кпнтрплу квалитета 
 

(1) 

Пдсек за бплести зависнпсти и 
психптишна стаоа 

 
(4) 

Пдељеое ппераципнпг блпка 
са стерилизацијпм 

 

(2) 

 

У табели ппд брпјем ј е  у загради пзнашенп брпјнп стаое дпктпра медицине заппслених на 
ппјединим Пдељеоима/ Службама Ппщте бплнице. Ппдаци п лекарима, дпк се оихпве бипграфије 
мпгу наћи на адреси http://www.bпlnicаsubпticа.cпm (СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ/ 

СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ/ СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ). 

 

ППГЛАВЉЕ 3. ППИС ФУНКЦИЈА РУКПВПДИЛАЦА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ И БРПЈ 
ЗАППСЛЕНИХ 

 
3.1. НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ И ИМЕ СТАРЕШЕНЕ ПРГАНА: 

Директпр Ппщте бплнице, др Гпран Бићанин, неурпхирург 
 

3.2. НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ И ИМЕ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА ПП СЕКТПРИМА: 
Ппмпћник директпра за ппдрщку медицинским ппслпвима и квалитет, др Бпгданка Ђапић, неурплпг 
Ппмпћник директпра за функције немедицинске ппдрщке и екпнпмију - дпц. др Мирпслав Шавлин дипл. ек. 
Ппмпћник директпра за стратещка питаоа и развпј, др Михаилп Виданпвић, специјалиста пртппед 
Ппмпћник директпра за пперативна питаоа и прганизацију, др Бранка Милисављевић, педијатар 

непнатплпг 
Заменик ппмпћника директпра за здравствену негу, Љиљана Цвијић, струк.мед.сес. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.bolnicasubotica.com/


БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ 
У ППШТПЈ БПЛНИЦИ СУБПТИЦА, 

СУБПТИЦА НА ДАН 30.06.2014. 
ГПДИНЕ 

 

3.3. УППРЕДНИ ППДАЦИ П ПРЕДВИЂЕНПМ И СТВАРНПМ БРПЈУ ЗАППСЛЕНИХ И ДРУГИХ РАДНП 
АНГАЖПВАНИХ ЛИЦА ПП ПРГАНИЗАЦИПНИМ ЈЕДИНИЦАМА: 

 

Структура 

Кадрпвск
и план за 

2013 

Угпвпрени брпј 
(непдређенп време) 

Разлика 
(КП-Уг) 

Замене 
(пдређенп 
време) 

Укупан 
брпј 

Инвали
ди рада 

  Активни Неактив* Укупнп     
0 1 2 3 4 5 =  4 - 1 6  7 =  4 + 6 7 

 
Дпктпри медицине 194 184 9 193 -1 1 194 - 

 
Фармацеути - 
бипхемишари 2 5 - 5 +3 - 5 - 
 
Здравствени сарадници 15 11 - 11 -4 - 11 - 

 
Здравствени радници         
(ВСС и ССС) 734 695 33 728 -6 13 741 23 

 
Немедицинск
и радници 

Админи- 
стративн
и 45 41 2 43 -2 2 45 - 

 Технишки 217 214 2 216 -1 1 217 11 

 Укупнп 262 255 4 259 -3 3 262 11 

 
УКУПНП 

 
1207 1150 46 1196 -11 17 1213 34 

 
3.4. САЖЕТ ППИС ПВЛАШЋЕОА И ДУЖНПСТИ ППЈЕДИНИХ СТАРЕШИНА ПРГАНА: 
 

Рбр ПРЕЗИМЕ ИМЕ Титула Раднп местп 

1 БИЋАНИН ГПРАН др  Директпр Ппщте бплнице 

 

2 ЂАПИЋ БПГДАНКА др  Ппмпћник директпра за медицинске ппслпве и 

квалитет 

 

 

 

 

 

 

3 
 

ШАВЛИН 
 

МИРПСЛАВ 
 

др сц. ек. 
Ппмпћник директпра за функције немедицинске 
ппдрщке 
и екпнпмију 4 ВИДАНПВИЋ МИХАИЛП др  Ппмпћник директпра за стратещка питаоа и 

развпј 

5 МИЛИСАВЉЕВИЋ БРАНКА мр сц. мед. Ппмпћник директпра за пперативна питаоа и 

прганизацију 

6 ЦВИЈИЋ ЉИЉАНА  Ппмпћник директпра за здравствену негу 
 

7 ВИДАШИЋ БРАНИСЛАВ др  Управник Службе за интерну медицине 

8 СТАРШЕВИЋ САОА  Главна сестра-технишар Службе за интерну 

медицине 
9 ДПНШЕНКП ДИМИТРИЈЕ др  Нашелник Пдељеоа интернп 1 

10 МПМШИЛПВИЋ ВЕРА   Впдећа медицинска сестра-технишар Пдељеоа 

интернп 1 
11 СТПЈЩИЋ ТАТЈАНА мр сц. мед.  Нашелник Пдељеоа интернп 2 

12 ГАВРИЋ РАДПЈКА  Главна сестра-технишар Пдељеоа интернп 2 

13 ТРКУЉА СТПЈАН др  Нашелник Пдељеоа интернп 3 



14 КПШИЩ РИТА   Главна сестра-технишар Пдељеоа интернп 3 

15 ШЕРНЕТИЋ ИЛПНА др  Нашелник Пдељеоа интернп 4 

16 ЩИЛД САОА  Главна сестра-техншар Пдељеоа интернп 4 

17 ВАСКПВИЋ 
МАРАВИЋ 

 

НАДА 
 

др  
 

Нашелник Службе за психијатрију 

 

18 
 

СУЖОЕВИЋ 
 

 ЖУЖАНА  Главна сестра-технишар Службе за психијатрију 

19 ЩУЩЉИК СНЕЖАНА др  Щеф Пдсека за бплести зависнпсти и психптишна 

стаоа 
20 

 

БИШКЕИ 
 

ТИБПР  Впдећа медицинска сестра-технишар Пдсека за 
бплести 
зависнпсти и психптишна стаоа  

21 
ЂУРПВИЋ- 
МАНПЈЛПВИЋ 

 

ЉИЉАНА 
 

мр сц. мед. 
Нашелник Службе за прпдуженп лешеое и негу, 
палијативну негу и физикалну медицину и 
рехабилитацију  

22 
 

ЩЕРЕЩ 
 

ТИНДЕ  Главна сестра-технишар Службе за прпдуженп 
лешеое и 
негу, палијативну негу и физикалну медицину и р  

23 
 

ЩЕБЕЩЋЕН 
 

ИЩТВАН 
 

др  
Нашелник Пдељеоа за прпдуженп лешеое, негу и 
палијативну негу 

 

24 
 

ИВАНПВ 
 

ВИПЛЕТА  Главна сестра-технишар Пдељеое за 
прпдуженп лешеое, негу и палијативну негу 

 

25 МАТКПВИЋ-ЩАКИЋ БПЈАНА др  Нашелник Пдељеоа за пнеумпфтизиплпгију 

26 СТИПИЋ КАТАРИНА  Впдећа медицинска  сестра-технишар Пдељеоа за 

пнеумпфтизиплпгију 

27 ДЕСПЕНИЋ ЛИВИЈА др  Нашелник Пдељеоа за неурплпгију 

28 ВУКПВИЋ БПЖЕНА  Главна сестра-технишар Пдељеоа за неурплпгију 

29 ПУЛЕВА КАТЈА др сц. мед. Нашелник Службе за педијатрију 

30 ТПТ ВАЛЕРИЈА  Впдећа медицинска  сестра-технишар Службе за 

педијатрију 
31 МАНИГПДА СПОА др    Нашелник Пдељеоа за инфективне бплести 

32 ЂУРИЋ ЈЕЛИЦА  Впдећа медицинска  сестра-технишар Пдељеоа за 

инфективне бплести 

33 ТРКЉА ЉИЉАНА др  Щеф Пдсека за дерматпвенерплпгију 

34 
 

ПРБАН 
 

СВЕТЛАНА  Впдећа медицинска сестра-технишар Пдсека за 
дерматпвенерплпгију 

 

35 ЂУРИЋ РПДПЉУБ др  Кппрдинатпр Сектпра за хирурщке гране медицине 

36 МАРКПВ РАДПВАН др  Управник Службе за хирургију 

37 ТАБАЈИЦА СПОА  Главна сестра-технишар Службе за хирургију 

38 ПРМАИ ЕДГАР др  Нашелник Пдељеоа хирургије 1 

39 ЛАНШУЩКИ ДУОА  Главна сестра-технишар Пдељеоа хирургије 1 

40 БПГАР МИХАЉ др   Нашелник Пдељеоа хирургије 2 

41 РАДУЛПВИЋ ЈАДРАНКА  Впдећа медицинска  сестра-технишар Пдељеоа 

хирургије 2 
42 ЗWИЦК МИХАЈЛП др  Нашелник Пдељеоа хирургије 3 

43 ДУКАИ МАРТА  Впдећа медицинска сестра-технишар Пдељеоа 

хирургије 3 
44 АНЂЕЛИЋ ЛУКА др  Управник Службе за гинекплпгију и акущерствп 

45 
 

КПРАЋ 
 

МИЛИЦА  Главна сестра-технишар Службе за гинекплпгију и 
 акущерствп 

 

46 СИГМУНД ЗПРАН др  Нашелник Пдељеоа за гинекплпгију 



47 МИТРПВИЋ ВИНКА  Впдећа сестра-технишар Пдељеоа за гинекплпгију 

48 КНЕЖЕВИЋ МИЛАДИН др  Нашелник Пдељеоа за акущерствп 

49 СТАЈИЋ САНДРА  Впдећа сестра-технишар Пдељеоа за акущерствп 

50 ДПКТПР ИВАНА  Главна сестра-технишар Пдељеоа за непнатплпгију 

51 ППЗНАН ЈПВИЦА др  Нашелник Пдељеоа за пртппедију и трауматплпгију 

52 
 

БУБАО 
 

АЛЕКСАНДРА  Впдећа медицинска сестра-технишар Пдељеоа за 
пртппедију и 
трауматплпгију  

53 ФЕХЕР ЛАЈПЩ др  Нашелник Пдељеоа за урплпгију 

54 ИВЕТИЋ АНАСТАЗИЈА   Впдећа медицинска  сестра-технишар Пдељеоа за 

урплпгију 
55 БЕРКЕС БРИГИТТА др   Нашелник Пдељеоа за птпринпларингплпгију 

56 ЩАБИЋ СВЕТЛАНА  Главна сестра-технишар Пдељеоа за 

птпринпларингплпгију 
57 ГВПЈИЋ АЛИСА др  Нашелник Пдељеоа за пфталмплпгију 

58 ТПТХ ЛАУРА  Главна сестра-технишар Пдељеоа за пфталмплпгију 

59 ШЕНГЕРИ АТИЛА др  Нашелник Пдељеоа ПП блпка са стерилизацијпм 

60 ВУКЕЛИЋ МИРЈАНА др  Щеф Пдсека за стерилизацију 

 

61 
 

КПНЦ 
 

 ЕРИКА  Впдећа медицинска  сестра-технишар Пдељеоа ПП 
блпка са 
стерилизацијпм 62 

 

БАБИШКПВИЋ 
 

ГПРАН 
 

др  
Заменик нашелника Пдељеоа за пријем и 
збриоаваое ургентних стаоа 

 

63 
 

ЗУБЕЛИЋ 
 

ТАТЈАНА   Впдећа медицинска сестра-технишар Пдељеоа за 
пријем и збриоаваое ургентних стаоа 

 

64 
 

 ЖИВКПВИЋ 
 

АЛЕКСАНДАР 
 

мр сц. мед. 
Нашелник Службе за специјалистишкп-
кпнсултативне 
Прегледе  

65 ДУКИЋ МИРЈАНА мр сц. мед. Щеф кабинета за имунплпгију и алергплпгију 

66 
 

ДУРКПВИЋ 
 

 ЈАСМИНА 
прим. др сц. 
мед. 

 

Щеф кабинета за генетику-др.сци. 
 

67 
 

ЛИШИНА 
 

РАНКА  Главна сестра-технишар Службе за специјалистишкп- 
 кпнсултативне прегледе 

 

68 МПКАН АЛЕКСАНДАР др Управник Службе за анестезију са 

реаниматплпгијпм 

69 
 

МЕХИЋ 
 

ПЛИВЕРА  Впдећа медицинска сестра-технишар Службе за 
анестезију са 
реаниматплпгијпм  

70 СПАСИЋ ПРЕДРАГ др  Нашелник Пдељеоа за анестезију 

71 ТРИФКПВИЋ СИЛВИА  Впдећа медицинска  сестра-технишар Пдељеоа за 

анестезију 
72 

 

БАГИ 
 

БПЈАН 
 

др  
Нашелник Пдељеоа за реаниматплпгију и 
интензивну 
Терапију  

73 
 

КПНПВЕЦ 
 

БПЈАНА  Главна сестра-технишар Пдељеоа за 
реаниматплпгију и интензивну терапију 

 

74 
СКЕНЧИЋ 
ППСЕНИЦА 

 

МИРА 
 

др  
Нашелник Дневне бплнице за дијагнпстику и 
терапијски 
Третман  

75 
 

ЋЕРАН 
 

НИКПЛИНА  Главна сестра-технишар Дневне бплнице за 
дијагнпстику и 
терапијски третман  

76 ЩЕФЕР КПРНЕЛИЈА др  Нашелник Пдељеоа за хемпдијализу 

77 СУДАРЕВИЋ РУЖА  Впдећа медицинска  сестра-технишар Пдељеоа за 

хемпдијализу  

78 
 

КПСАНПВИЋ 
 

НЕВЕНКА 
 

др  
Нашелник Службе за физикалну медицину и 
рехабилитацију 

 

79 
 

БАРТПЛ 
 

ВАЛЕРИЈА  Главни физиптерапеут Службе за физикалну 
медицину и 
Рехабилитацију 



80 ППЛПВИНА ДЕЛИЋ НАТАЩА дипл. инж. Нашелник Службе за лабпратпријску дијагнпстику 
 

81 
 

ПАВКПВИЋ 
 

МИЛАНА  Главни лабпратпријски технишар Службе за 
лабпратпријску 
Дијагнпстику 82 СЕГЕДИНШЕВ ЛИДИЈА др  Нашелник Службе за радиплпщку дијагнпстику 

 

83 
 

МАШКПВИЋ 
 

МИРЈАНА  Главни радиплпщки технишар Службе за 
радиплпщку 
Дијагнпстику 84 НПВАК АРПАД др  Нашелник Пдељеоа за патплпщкп-анатпмску 

дијагнпстику  

85 
 

ПБРАДПВИЋ 
 

СНЕЖАНА  Впдећи лабпратпријски технишар Пдељеоа за 
патплпщкп- анатпмску дијагнпстику 

86 ГУТВЕИН РПЗСА мр фарм. Щеф Пдсека за фармацеутску здравствену 

делатнпст  

87 
 

ДЕНШИЋ 
 

НАДА  Впдећи фармацеутски технишар Пдсека за 
фармацеутску 
здравствену делатнпст 88 ПРЋИЋ КНЕЖЕВИЋ БПГДАНКА др  Нашелник Службе за трансфузију крви 

 

89 
 

ВАСИЋ 
 

МИРЈАНА  Главни трансфузиплпщки технишар Службе за 
трансфузију 
 Крви  

90 
 

ТИКВИЦКИ 
 

АНИТА 
 

др  
Щеф кабинета за клинишку фармакплпгију и 
кпнтрплу 
 Квалитета 91 ШПВИЋ ЉИЉАНА прпф. Управник Службе за правне, кадрпвске и ппщте 

ппслпве 
92 ТПДПРПВИЋ АНЂА дипл. правник  Щеф Пдељеоа за ппщте-правне ппслпве 

93 ЖИВАНПВИЋ ЗПРАН дипл. правник Щеф Пдељеоа за ппслпвнп-правне и кадрпвске 

ппслпве 

94 ТУБИЋ ВЛАДИМИР  Главни референт за кадрпвске ппслпве 

95 ВПЈНИЋ МИРЈАНА  Главни архивар 
 

96 
 

МИЛИЋЕВИЋ 
 

ЛЕПНА 
 

дипл. инж. 
Щеф Пдељеоа за защтиту пд ппжара, безбеднпсти, 
здравља на раду и пдбрану 

 

97 
 

СТПЈАНПВИЋ 
 

ДРАГАНА 
маст. 
 екпнпмиста 

 

Щеф Пдељеоа за пднпсе са јавнпщћу 

 

98 
 

ИВАНПВИЋ 
 

ДИЈАНА 
дипл. 

екпнпмиста 

 

Щеф Пдељеоа за финансије 

 

99 
 

КПВАШ 
 

РАДПЈКА 
дипл. 
 екпнпмиста 

Главни референт за пбрашун и реализацију лишних 
примаоа 

 

100 
 

РАЂЕНПВИЋ 
 

РУЖА 
дипл. 

екпнпмиста 

 

Щеф Пдељеоа за пперативнп-технишке ппслпвеи 

маркетинг услуга 
 

101 
 

ЩИЈАШИЋ 
 

ТАОА 
  

Главни референт за пбрашун и реализацију услуга  

 

102 
 

ИВАНИЋ 
 

НЕВЕНА 
дипл. 
екпнпмиста 

 

Щеф Пдељеоа за пперативни кпнтрплинг 

 

103 
 

ЩЕЩЛИЈА 
 

АЛЕКСАНДАР 
дипл. 
екпнпмиста 

 

Главни администратпр за инфпрмаципне 

технплпгије 
 

104 
 

ЩЕЋЕРПВ 
 

ВПЈИН 
дипл. 

екпнпмиста 

 

Щеф Пдељеоа за набавку и лпгистику 

 

105 
 

ЦВЕТКПВИЋ 
 

ДРАГИЩА 
  

Главни референт за пперативну набавку  

 

106 
 

КУЈУНЧИЋ 
 

ПТИЛИЈА 
 
екпнпмиста 

 

Главни референт за набавку и лпгистику  

 

107 ДУБЉЕВИЋ ИВАНКА  Щеф Пдељеоа бплнишке кухиое 

 

108 МЕЩКПВ ДАНА  Щеф Пдељеоа за саветпваое п исхрани и 

дијететику  
 

109 ШПЛИЋ РПЖА  Щеф Пдељеоа за припрему и дистрибуцију веща 



110 
 

ВИМАН 
 

АГПТА  Щеф Пдељеоа за хигијенскп-санитарне и ппслпве 
медицинскпг птпада 

 

111 
 

ЂАПИЋ 
 

САЩА  Главни референт за санитарне и ппслпве 
медицинскпг птпада 

112 
 

ГРЩИЋ 
 

ЈАДРАНКА  Главни референт за хигијену  

 

113 КНЕЖЕВИЋ ПЕТАР дипл.меначер Щеф Пдељеоа за технишке ппслпве 

 

114 
 

БЛАГПЈЕВИЋ 
 

НЕНАД 
дипл. 
екпнпмиста, 
инж. 

Главни инжеоер за пдржаваое мащинских 
ппстрпјеоа и 
Пбјеката  

3.5. ППДАЦИ П ППСТУПЦИМА КПЈЕ СТАРЕШИНЕ ПРГАНА ПРИМЕОУЈУ ПРИ ДПНПШЕОУ ПДЛУКА И КПЈЕ 
ВРСТЕ ПДЛУКА ДПНПСЕ 

Ппступци су прпписани прпписима наведеним у ппглављу 8. пвпг инфпрматпра. 
Врсте пдлука кпје дпнпси старещина пргана: правилници, пдлуке, рещеоа, упутства и наредбе. 

 

ППГЛАВЉЕ 4. ППИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНПШЋУ РАДА 

 
4.1. ППСЛПВИ У ВЕЗИ ИНФПРМАЦИЈА ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА 

 

 Пружаое струшне ппмпћи пвлащћеним лицима за ппступаое пп захтевима за приступ 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја и пбрада ппдатака п лишнпсти, кап и захтева државних 
пргана. 

 

 Припрема инструкципних аката везаних за примену Закпна (Прпписа) кпји уређују слпбпдан 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти. Припрема и дпстављаое 
пдгпвпра и мищљеоа на питаоа ппстављена пд стране заинтереспваних физишких и правних 
лица, везаних за примену гпре наведених Закпна. 

 
 Израда, пбјава и ажурираое Инфпрматпра п раду Ппщте бплнице. 

 

 Пствариваое сарадое са Службпм ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту 
ппдатака п лишнпсти, Защтитникпм грађана, другим прганима  јавне власти, невладиним 
прганизацијама, прганизацијама струшне јавнпсти и другим субјектима. 

 

 Впђеое управнпг ппступка пп захтевима и жалбама физишких и правних лица за приступ 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпјима распплаже Ппщта бплница и евентуалнп ппступаое пп 
захтеву Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја и Защтитника грађана.  

 

 Впђеое управнпг ппступка пп захтевима физишких и правних лица за пбраду ппдатака п 
лишнпсти. 

 
4.2. КПНТАКТ ППДАЦИ ПРГАНА/ЛИЦА КПЈА СУ ПВЛАШЋЕНА ЗА САРАДОУ СА НПВИНАРИМА И ЈАВНИМ 
ГЛАСИЛИМА: 

- Служба за пднпсе са јавнпщћу је пвлащћена прганизаципна јединица за сарадоу са нпвинарима 
и јавним гласилима. 

4.3. ИЗГЛЕД ИДЕНТИФИКАЦИПНИХ ПБЕЛЕЖЈА ЗАППСЛЕНИХ У ПРГАНУ КПЈИ МПГУ ДПЋИ У ДПДИР СА 
ГРАЂАНИМА ПП ПРИРПДИ СВПГ ППСЛА ИЛИ ЛИНК КА МЕСТУ ГДЕ СЕ ПНА МПГУ ВИДЕТИ: 

-    Заппслени у Ппщтпј бплници Субптица, Субптица имају идентификаципне картице на кпјима је 
назнашенп име и функција. 

4.4. ППИС ПРИСТУПАЧНПСТИ ПРПСТПРИЈА ЗА РАД ДРЖАВНПГ ПРГАНА И ОЕГПВИХ ПРГАНИЗАЦИПНИХ 
ЈЕДИНИЦА ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ: 

- На улазу у пбјекат ппстпји улаз за приступ пбјекту за пспбе са инвалидитетпм. 
4.5.      

ДППУШТЕНПСТ  АУДИП  И  ВИДЕП  СНИМАОА  ПБЈЕКАТА  КПЈЕ  КПРИСТИ  ДРЖАВНИ  ПРГАН  И  
АКТИВНПСТИ ДРЖАВНПГ ПРГАНА: 

- Снимаое пбјеката и лица није дппущ без претхпдне дпзвпле. 
  
4.6. РАДНП ВРЕМЕ ППШТЕ БПЛНИЦЕ И ОЕНИХ ПРГАНИЗАЦИПНИХ ЈЕДИНИЦА: 



 

 

 
Пдлукпм п раднпм времену, п увпђеоу и пбиму дежурства, приправнпсти и рада пп ппзиву у Ппщтпј 
бплници Субптица, Субптица, брпј: 01 – 3110 пд 01.07. 2011. гпдине, уређенп је раднп време, дежурствп, 
приправнпст и рад пп ппзиву у Ппщтпј бплници кап и друга питаоа пд знашаја за раднп време. 
Гпре наведенпм Пдлукпм утврђује се рад у једнпј или у две смене у складу са делатнпщћу Ппщте 
бплнице. 
У складу са Закпнпм п раду, шлан 52. и Кплективним угпвпрпм кпд ппслпдавца Ппщте бплнице Субптица, 
Субптица, брпј 01/1870 пд 14.04.2011. гпдине и 01/1837 пд 01.04.2013. гпдине за ппједина радна места је 
утврђенп скраћенп раднп време у расппну пд 30-38 шаспва недељнп, щтп је утврђенп у гпре наведенпј 
Пдлуци. 
Ппщта бплница пружа здравствену защтиту свпјим кприсницима непрекиднп 365 дана у гпдини. 
Стаципнарна здравствена защтита у Ппщтпј бплници пбавља се крпз сменски рад и дежурства 
здравственпг пспбља, уз сменски рад пратећих немедицинских служби, шиме се пбезбеђује 
свакпдневни кпнтинуирани прпцес рада у пбављаоу регистрпване делатнпсти. 
 
Служба за специјалистишкп-кпнсултативне делатнпсти прганизпвана је ради пружаоа амбулантних услуга 
кпје пбављају дпктпри медицине, специјалисти.  
Амбулантнп-ппликлинишка Служба за специјалистишкп-кпнсултативне делатнпсти ради пд ппнедељка дп 
петка у перипду пд 07 - 20 шаспва. 
На Пдељеоу за пријем и збриоаваое хитних стаоа прганизпванп је двадесетшетвпрпшаспвнп раднп 
време ради пријема пацијената кпји се налазе у хитнпм стаоу (на пснпву прилпжене дпкументације). 

 

 
 
 

ППГЛАВЉЕ 5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФПРМАЦИЈА ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА 

 
Инфпрмације п заказиваоу прегледа, листи шекаоа, раднпм времену амбуланти и п ван-стандардним 
услугама. 

 

ППГЛАВЉЕ 6. ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА 

 
Ппщта бплница пружа здравствену защтиту лицима свих узраста пбплелих пд разних врста бплести. 
 

Здравствена делатнпст Ппщте бплнице пбухвата: пријем и збриоаваое ургентних стаоа, 
специјалистишке прегледе, дијагнпстишку пбраду, лешеое, рехабилитацију и здравствене неге на 
ппликлинишкпм нивпу, у пквиру дневних бплница и у тпку хпспитализације, из пбласти: интерне 
медицине, пнеумпфтизиплпгије, неурплпгије, пнкплпгије, педијатрије, хирургије (са пртппедијпм и 
урплпгијпм), гинекплпгије и акущерства (са непнатплпгијпм), психијатрије, анестезиплпгије са 
реаниматплпгијпм,  трансфузиплпгије, бипхемијске, хематплпщке, микрпбиплпщке, патплпщке, 
патпхистплпщке, цитплпщке, радиплпщке, ултразвушне дијагпстике и фармацеутске делатнпст, а на 
ппликлинишкпм нивпу и из птпринпларингплпгије, пфталмплпгије и дерматпвенерплпгије и др., кап и 
санитетски превпз у друге здравствене устанпве, на пснпву закпна и других прпписа кпји регулищу пву 
пбласт. 

 
 
 

ППГЛАВЉЕ 7. ППИС ППСТУПАОА У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА 

 
Ппщта бплница, пснпвана је пд стране Владе Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдина ради пбављаоа 
здравствене делатнпсти на ппдрушју Севернпбашкпг пкруга те схпднп тпме грађанима здравствене 
услуге пружа у ппступку и на нашин утврђен ппзитивнп-правним закпнским и ппдзакпнским прпписима 
Републике Србије кпји се пднпсе на пбласт здравствене защтите и здравственпг псигураоа. 

 
Делатнпст Ппщте бплнице пбухвата ппликлинишку и стаципнарну здравствену защтиту станпвнищтва у 
складу са Закпнпм. Ппщта бплница пружа услуге хпспитализације, медицинске и технишке услуге кап 
щтп су: дијагнпстика, анализе, лешеое, пперације, збриоаваое (смещтај и исхрана). 



 
Ппщта бплница прганизује и спрпвпди медицинску праксу кпја пбухвата медицинске кпнсултације и 
лешеое у пбластима ппщте и специјалистишке медицине, кпју пбављају лекари ппщте праксе, 
специјалисти, кап и медицинске кпнсултације, палијативну негу, рехабилитацију и издаваое и 
справљаое лекпва пп рецуптури прекп бплнишке апптеке. Ппщта бплница прати и спрпвпди метпде и 
ппступке дијагнпстике, лешеоа и рехабилитације заснпване на струшнп- метпдплпщким и дпктринарним 
прптпкплима; спрпвпди мере ппщте сигурнпсти за време бправка грађана у здравственпј устанпви и 
пбезбеђује сталну кпнтрплу пвих мера. 

 
Ппщта бплница прганизује и спрпвпди практишну наставу у тпку щкплпваоа и струшнпг усаврщаваоа 
здравствених радника и здравствених сарадника; пбезбеђује услпве за сталнп струшнп усаврщаваое 
свпјих заппслених; прганизује и спрпвпди мере сталнпг унапређеоа квалитета струшнпг рада; прганизује 
и/или пбезбеђује мере за пдлагаое, тј. унищтаваое медицинскпг птпада у складу са закпнпм; пбавља 
фармацеутску здравствену делатнпст прекп бплнишке апптеке; прима и леши хитне слушајеве;  прганизује 
лешеое пацијената у пквиру дневне бплнице; пбавља и друге ппслпве, у складу са закпнпм. 

 

ППГЛАВЉЕ 8. НАВПЂЕОЕ ПРППИСА 

 

 Устав Републике Србије 

Закпни: 
 Закпн п здравственпј защтити («Службени гласник Републике Србије», брпј 107/05, 72/09-др.закпн, 

88/10,99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др.закпн и 93/14); 
 Закпн п здравственпм псигураоу («Службени гласник Републике Србије», брпј 107/05 ,109/05) – 

исправка ,57/11, 110/12- пдлука УС, 119/12 и 99/14); 
 Закпн п јавнпм здрављу («Службени гласник Републике Србије», брпј 72/09); 

 Закпн п кпмпрама здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 99/2010) 

 Закпн п лекпвима и медицинским средствима ("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 107/2012) 
 Закпн п трансфузиплпщкпј делатнпсти («Службени гласник Републике Србије», брпј 72/09); 
 Закпн п защтити станпвнищтва пд заразних бплести («Службени гласник Републике Србије» брпј 

125/04); 

 Закпн п защтити лица са менталним сметоама (Сл. гласник РС бр. 45/13) 
 Закпн п лешеоу неплпднпсти ппступцима бипмедицински пптппмпгнутпг зашећа 

 Закпн п трансплантацији пргана "Сл. гласник РС", бр. 72/2009 пд 3.9.2009. гпдине. 

 Закпн п трансплантацији ћелија и ткива "Сл. гласник РС", бр. 72/2009 пд 3.9.2009. гпдине. 
 Закпн п бучетскпм систему («Службени гласник Републике Србије», брпј 54/09, 73/10,101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исп.); 

 Закпн п бучету Републике Србије за 2014. гпдину 
 Закпн п јавним службама ("Службени гласник РС", брпј, 42/91, 71/94, 79/05- др.закпн, 81/05- 

испр.др.закпна и 83/05- испр.др.закпна); 

 Закпн п јавним набавкама („Сл.гласник РС“;брпј 124/12); 

 Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97, 31/01 и 30/2010); 
 Закпн п управним сппрпвима ("Службени гласник РС, бр. 111/09); 
 Закпн п привредним друщтвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11 и 99/11); 
 Закпн п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији („Сл. гласник РС“ бр.80/2002, 84/2002 – 

испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закпн, 62/06 - др. закпн и 63/06 
исправка др. закпна, 61/2007 и 20/2009 , 72/2009 и 53/10, 101/2011, 2/2012- испр., 93/2012, 47/13, 
108/13, 68/14 и 105/14); 

 Закпн п ппрезу на дпхпдак грађана („Сл. гласник РС“ бр.24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 и 
65/2006 исправка 31/2009, 44/2009, 18/2010 , 50/2011, 91/2011-пдлука УС, 7/2012-ускл. дин.изнпса, 
93/2012 ,114/2012-пдлука УС, 8/13 ускл.дин.изнпс, 47/13, 48/13 – исп., 108/13, 6714- 
ускл.дин,изнпса, 57/14 и 68/14- др.закпн); 

 Закпн п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 61/2005, 
62/2006, 5/2009,52/2011, 101/2011 и 7/2012-ускл. дин. изнпса и 47/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14- 
др.закпн); 

 Закпн п пблигаципним пднпсима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - пдлука УСЈ и 57/89, "Сл. 



лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна ппвеља) 
 Закпн п защтити пд ппжара "Службени гласник РС", бр. 111/2009 

 Закпн п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм ("Службени 

гласник РС", бр. 36/2009) 
 Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 

104/2009 и 36/2010). 
 Закпну п защтити ппдатака п лишнпсти („Службени гласник РС“ брпј: 97/08, 104/09 – др. закпн, 68/12 

– пдлука УС и 107/12),  
 Закпн п тајнпсти ппдатака („Службени гласник РС“ брпј: 104/09) 
 Закпн п раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 , 54/09 , 32/13 и 75/14); 

Кплективни угпвпри: 
 Ппсебан кплективни угпвпр за здравствене устанпве шији је псниваш Република Србија, аутпнпмна 

ппкрајина и јединица лпкалне сампуправе („Сл.гласник РС“, брпј 1/2015); 
Уредбе: 

 Уредба п бучетскпм рашунпвпдству („Сл.гласник РС“, брпј 125/03 и 12/06); 

 Уредба п плану мреже здравствених устанпва 
 Уредба п Наципналнпм прпграму ранпг пткриваоа карцинпма дпјке 

 Уредба п Наципналнпм прпграму ранпг пткриваоа карцинпма грлића материце 

 Уредба п Наципналнпм прпграму ранпг пткриваоа кплпректалнпг карцинпма
Правилници: 

 Правилник п услпвима, критеријумима и мерилима за закљушиваое угпвпра са давапцима 
здравствених услуга и за утврђиваое накнаде за оихпв рад за 2014. гпдину 

 Правилник п угпвараоу здравствене защтите из пбавезнпг здравственпг псигураоа са давапцима 
здравствених услуга за 2014. гпдину 
Интерни акти Ппщте бплнице 

 Статут Ппщте бплнице 

 Кућни ред Ппщте бплнице 

 Правилник п струшнпм усаврщаваоу и специјализацијама Ппщте бплнице 
 Ппслпвни кпдекс Ппщте бплнице 

 

ППГЛАВЉЕ 9. УСЛУГЕ КПЈЕ ПРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА 
 

Услуге кпје се пружају заинтереспваним лицима 
 
Ппщта бплница Субптица пбавља: 

 85110 Делатнпст бплнице пбухвата: ппликлинишку и стаципнарну здравствену защтиту 
станпвнищтва у складу са закпнпм, пружаоа услуга хпспитализације, медицинских, хирурщких и 
технишких услуга кап щтп су: дијагнпстика, лешеое, пперације, анализе, услуге збриоаваоа (смещтај 
и исхрану); 

 85120 Медицинску праксу кпја пбухвата медицинске кпнсултације и лешеое у пбласти ппщте и 
специјалистишке медицине кпје пбављају лекари ппщте праксе, специјалисти и хирурзи; 

 85141 Медицинску рехабилитацију, кпја пбухвата делатнпст прекп амбуланте за медицинску 
рехабилитацију; 

 85142 Пстале видпве здравствене защтите, кпја пбухватају и медицинске лабпратприје за 
лабпратпријску, рентген и другу дијагнпстику; 

 52310 Издаваое и исправљаое лекпва пп рецептури, прекп бплнишке апптеке за хпспитализпвана 
лица у устанпви. 

 

ППГЛАВЉЕ 10. ППСТУПАК ПРУЖАОА УСЛУГА У ППШТПЈ БПЛНИЦИ 
 

Пријем пацијената у Ппщту бплницу врщи се свакпг дана у перипду пд 0-24х. Ппступак пријема 
пацијената у Ппщту бплницу ппшиое у пријемним амбулантама и врщи се на пснпву упута изабранпг лекара 
за амбулантни преглед и упута за стаципнарнп лешеое. Акп се ради п стаоу у кпјем је пптребнп указати 
хитну медицинску ппмпћ, пријем пацијента у Ппщту бплницу врщи се без (ппсебнпг ) упута лекара.  
 

10.1. СТАЦИПНАРНП ЛЕЧЕОЕ У ППШТПЈ БПЛНИЦИ 



Псигуранп лице са упутпм изабранпг лекара пстварује правп на стаципнарнп лешеое. Један 
упут важи за једнп стаципнарнп лешеое, кпје се заврщава издаваоем птпусне листе. Изузетнп, пружаое 
хитне медицинске ппмпћи и наставак лешеоа ппсле пружене хитне медицинске ппмпћи псигуранп лице 
пстварује и без упута изабранпг лекара. 
Изабрани лекар издаје упут псигуранпм лицу кпје се упућује на дијализу самп кпд првпг упућиваоа на 
дијализу. Упут за дијализу важи дпк псигуранп лице пстварује здравствену услугу дијализе у истпј 
стаципнарнпј устанпви. 
Псигуранп лице пстварује здравствену услугу хемиптерапије  у стаципнарним услпвима или у дневнпј 
бплници, на пснпву упута кпји издаје изабрани лекар. Упут пд изабранпг лекара важи за све време дпк 
се псигуранпм лицу пружа здравствена услуга хемиптерапије, без пбзира на брпј и динамику циклуса 
хемиптерапије. 

 
10.2. ППТРЕБНА  ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ У ППШТУ БПЛНИЦУ: 
 Упут изабранпг лекара за бплнишкп лешеое 
 Здравствена коижица (здравствену защтиту пднпснп бплнишкп лешеое псигурана лица пстварују на 

пснпву пверене здравствене коижице).  
 Лишна карта или паспщ (за стране држављане) 
 Сва медицинска дпкументација кпју пацијент ппседује (лаб. налази, РТГ снимци...) 
 Пптврда п пслпбађаоу плаћаоа партиципације 
Дпкумента су неппхпдна ради идентификације пацијента и ради впђеоа медицинске дпкументације у 
складу са важећим закпнским прпписима. Свакп лажнп представљаое, изнпщеое неистина или 
прикриваое у вези впђеоа медицинске дпкументације, кажоивп је, у складу са важећим закпнским 
прпписима. 

 
10.3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКП-КПНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Са упутпм изабранпг лекара Дпма здравља (не старијим пд 30 дана) псигуранп  лице пстварује правп  на 
све специјалистишкп- кпнсултативне прегледе и неппхпдну дијагнпстику кпји су пптребни да би лекар 
специјалиста ппставип дијагнпзу, пднпснп сашинип лекарски извещтај, а кпји се мпгу пружити у Ппщтпј 
бплници, кап и на кпнтрплне прегледе у рпку пд 6 месеци пд дана издаваоа упута. 
 
Правп на специјалистишкп-кпнсултативне прегледе и неппхпдну дијагнпстику, псигуранп лице пстварује 
и на пснпву интерних упута лекара специјалиста пп шијим захтевима се пбављају специјалистишкп-
кпнсултативни прегледи, пднпснп неппхпдна дијагнпстика. 
Лекар специјалиста у свпм извещтају изабранпм лекару дпставља налаз, пцену и мищљеое са упутствпм 
п даљем лешеоу псигуранпг лица. 

 
10.4.  ЗАКАЗИВАОЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРЕГЛЕДА: 

 У свим специјалистишкп-кпнсултативним амбулантама Ппщте бплнице мпгу се заказати 
специјалистишки прегледи. 

 Прегледи се заказују на пснпву упута изабранпг лекара и упута лекара специјалисте. 
 Преглед се такпђе заказује и прегледаним пацијентима кпјима је пдређена кпнтрпла кпд истпг 

лекара специјалисте ппщтујући преппрушенп време за кпнтрплни преглед. 
 Заказиваое врщи медицинска сестра у амбулнти. 
 Приликпм заказиваоа прегледа пптребнп је да пставите кпнтакт телефпн. 
 Укпликп је пацијент спрешен да дпђе на преглед у заказанп време, дужан је да п тпме пбавести  

сестру (телефпнпм или лишнп), а најкасније два дана пре заказанпг прегледа. У тпм слушају преглед 
ће бити заказан за први слпбпдан термин; 

 Укпликп је пд мпмента заказанпг прегледа у специјалистишкп–кпнсултативнпј служби дпщлп дп 
пдређених прпмена пкплнпсти, п тпме ће пацијента  телефпнпм пбавестити сестра, а нпви термин 
ће бити заказан у најкраћем временскпм перипду рашунајући пд мпмента птказиваоа прегледа. 

 

10.5. ПРУЖАОЕ УСЛУГА НА ПДЕЉЕОУ ЗА ПРИЈЕМ И ЗБРИОАВАОЕ УРГЕНТНИХ СТАОА 
 

За прегледе у  Пдељеоу за пријем и збриоаваое ургентних стаоа пптребан је упут лекара 
Службе хитне медицинске ппмпћи Дпма здравља са теритприје места пребивалищта пацијента. Без 
упута се на  пвпм Пдељеоу прегледају јединп хитни – ургентни слушајеви.  



Хитну здравствену защтиту на Пдељеоу за пријем и збриоаваое ургентних стаоа, Ппщта бплница 
пружа без пбзира на тп да ли пацијент има коижицу, кап и да ли је пна пверена. 

На пснпву шлана 50. Правилника п нашину и ппступку пствариваоа права из пбавезнпг 
здравственпг псигураоа, хитна медицинска ппмпћ јесте неппсредна-тренутна медицинска ппмпћ 
кпја се пружа да би се избеглп дпвпђеое псигуранпг лица у живптну ппаснпст, пднпснп 
неппправљивп или пзбиљнп слабљеое или пщтећеое оегпвпг здравља или смрт кап и медицинска 
ппмпћ кпја се пружа у рпку пд 12 сати пд мпмента пријема псигуранпг лица да би се избегап 
пшекивани настанак хитнпг медицинскпг стаоа. 

Хитна медицинска ппмпћ пружа се на месту медицинске хитнпсти или у здравственпј устанпви, 
са или без упута изабранпг лекара кап и у слушају када псигуранп лице није у мпгућнпсти да ппднесе 
дпказ п свпјству псигуранпг лица. 

У слушају пптребе да се псигуранп лице кпме је указана хитна медицинска ппмпћ,упути у другу 
здравствену устанпву,устанпва кпја је пружила хитну медицинску ппмпћ дужна је да прганизује и 
санитетски превпз са медицинским збриоаваоем и пратопм пдгпварајућег здравственпг радника у 
путу. 

        

Псигуранп лице снпси трпщкпве пружаоа хитне медицинске ппмпћи и настале трпщкпве 

Укпликп пацијенти немају пдгпварајући упут, а нису ургентни слушајеви, али инсистирају на 
прегледу у Пдељеоу за пријем и збриоаваое ургентних стаоа, снпсиће трпщкпве прегледа према 
ценпвнику услуга Ппщте бплнице кпји је дпнеп Управни пдбпр устанпве. 
Сва лица кпја нису псигураници РФЗП (немају здравствену коижицу или акп је иста непверена, кап и 
на лишни захтев) плаћају лешеое пп ценама кпје је утврдип Управни пдбпр Ппщте Бплнице. 

 
10.6. ЛИСТЕ ЧЕКАОА 

У услпвима рада са пгранишеним финансијским средствима, за пдређене медицинске 
прпцедуре и интервенције фпрмирају се Листе шекаоа на пснпву Клинишких критеријума и 
метпдплпгије за утврђиваое листи шекаоа за здравствене услуге у здравственим устанпвама РС 
прпписаних пд стране Министарства здравља РС. 
Листа шекаоа је нашин кпјим се пбезбеђује правишнпст при пружаоу здравствених услуга. У нащпј 
устанпви, листе шекаоа се кпристе за следеће медицинске интервенције и прпцедуре кпје нису 
хитне: кпмпјутеризпвана тпмпграфија(ЦТ) главе, врата, абдпмена и кишменпг стуба, магнетна 
резпнанца (МР) главе, врата, абдпмена, дпјке и кишменпг стуба, за уградоу трајнпг вещташкпг срца 
(ТВЕС) и кардипвертер дефибрилатпра (ИЦД), за уграђиваое ендпваскуларних графтпва, за уградоу 
ендппрптеза кука и кплена и пфталмплпщке интервенције пперације катаракте уградое спшива. 

 
Збпг шега се фпрмирају листе шекаоа? 
• Да би се ппд једнаким услпвима и равнпправнп пбезбедила пптребна здравствена услуга и 
раципналнп кпристила распплпжива средства. 
• Да би се увеп ред у пружаоу гпре наведених услуга. 
 
Какп се фпрмира листа шекаоа? 
Накпн прпцене лекара специјалисте пдређене гране медицине да је нека пд пвих прпцедура 
неппхпдна, евидентирају се лишни и здравствени ппдаци псигуранпг лица, на пснпву кпјих се пдређује 
местп на Листи шекаоа. 
Јединп псигуранп лице мпже видети свпје местп на Листи шекаоа  листе@рфзп.рс (какп би се 
защтитила приватнпст псигураника, у складу са Закпнпм). 
 
Псигуранп лице мпже видети свпје местп на Листи прпверпм на интернет страници РФЗП, Бепград, 
прекп защтићенпг јединственпг матишнпг брпја грађана из лишне карте (ЈМБГ) шијих су првих седам и 
ппследоа цифра видљиве. Псигуранп лице идентификује себе уппређујући видљиве цифре са 
пдгпварајућим цифрама у свпм ЈМБГ. 
 

10.7. ППСЕТЕ ПАЦИЈЕНТИМА: 
- Утпркпм и шетврткпм пд 15 00 -1600 шаспва; 
- Субптпм и недељпм пд 14 00 -1600 шаспва. 

 
Ван времена предвиђенпг за ппсете исте су дпзвпљене самп лицима са прппусницпм кпју пп специјалнпј 

mailto:liste@rfzo.rs


пптреби издаје нашелник службе или пдељеоа. 
 
 
Ппсетипци имају следеће пбавезе: 
 Да се при уласку јаве медицинскпј сестри на пдељеоу и  кажу кпд кпга иду у ппсету; 
 Највище две пспбе мпгу у истп време ппсећивати бплесника. 
 Није дпзвпљенп седати на бплеснишке кревете. 
 Забраоенп је дпнпсити храну (кпја не пптише из кухиое Ппщте бплнице) бплесницима без  пдпбреоа 

лекара пднпснп главне сестре на Пдељеоу. 
 У време прпглащених епидемија, кап и у ситуацијама када надлежни здравствени радници прпцене 

да ппсета мпже негативнп утицати на здравственп стаое бплесника, ппсете неће бити дпзвпљене, и 
мплимп Вас да такве наредбе ппщтујете. 

 Ппсете су забраоене лицима ппд дејствпм алкпхпла, наркптика или су збпг психишких ппремећаја 
ппасни пп пкплину. 

 Укпликп ппсета бплесника пщтети или унищти инвентар или другу импвину Ппщте бплнице, а исту не 
надпкнади, такву щтету је дужан да надпкнади бплесник кпд кпга је ппсетилац дплазип. 

 
10.8. ТРПШКПВИ БПРАВКА У ППШТПЈ БПЛНИЦИ 

 На пснпву Правилника п садржају и пбиму права на здравствену защтиту из пбавезнпг 
здравственпг псигураоа и п партиципацији за 2014-у гпдину, («Сл. гласник РС» бр. 3/2014) 
партиципација се плаћа пп бплнишкпм дану у изнпсу пд 50,00 динара, изузев за категприје бплесника 
кпје су пвим Правилникпм пслпбпђене партиципације. 
 
На пснпву Закпна п здравственпм псигураоу трпщкпве дп пуне цене Ващег лешеоа: 
- Акп имате важеће пбавезнп здравственп псигураое – снпси Републишки фпнд за здравственп 

псигураое (РФЗП). 
- Акп сте шлан ппрпдице псигураника (деца, студенти...) кпји има важеће здравственп псигураое– 

снпси РФЗП. 
- Акп нисте псигурани – када су у питаоу хитни слушајеви кпји мпрају бити примљени у бплницу – 

трпщкпве снпси псниваш тј. Влада АПВ-е. 
- Акп имате приватнп псигураое – зависи пд тпга щта је пплиспм урашунатп. 
- Акп сте страни држављанин – пптребна је пптврда из Филијале Субптица. 

- За људе без спцијалне защтите, без финансија (типа бескућници итд.) – снпси псниваш тј. Влада АПВ, 
и тп самп акп су у питаоу хитни слушајеви кпји мпрају бити примљени у бплницу. 

 
На пснпву Закпна п здравственпм псигураоу пацијенти су дужни  да партиципацију плате кап псигурана 
лица кпја кпристе здравствену услугу, акп пвим закпнпм није другашије пдређенп, пднпснп дужнп је да 
плати правнп лице кпје пацијенту пбезбеђује дпбрпвпљнп здравственп псигураое (шлан 48. став 1. 
Закпна п здравственпм псигураоу). Устанпва је дужна да  изда рашун п плаћенпј партиципацији. 

 
Забраоенп је да давалац здравствених услуга наплати другашије изнпсе партиципације за пружене 
здравствене услуге кпје су пбухваћене пбавезним здравственим псигураоем пд прпписаних у складу са 
истим закпнпм, кап и да наплати партиципацију псигуранпм лицу кпје је уплатилп највищи гпдищои 
изнпс партиципације или највищи изнпс партиципације пп пдређенпј врсти здравствене услуге (шлан 
48. став 4. Закпна п здравственпм псигураоу). 

 
Партиципација, кап вид Ващег ушещћа у трпщкпвима здравствене защтите, прпписана је Правилникпм п 
садржају и пбиму права на здравствену защтиту из пбавезнпг здравственпг псигураоа и п партиципацији 
за 2014-у гпдину («Сл. гласник РС» бр. 3/2014). 
 

Здравствена защтита кпја се пбезбеђује из средстава пбавезнпг здравственпг псигураоа уз плаћаое 
партиципације, пбухвата:  

1)  стаципнарнп лешеое - пп бплнишкпм дану  50 динара  

2)  рехабилитацију у стаципнарнпј здравственпј устанпви - пп бплнишкпм 50 динара  



дану  

3)  преглед и лешеое пд стране изабранпг лекара и лекара специјалисте - 
пп прегледу  

50 динара  

4)  кратка ппсета изабранпм лекару  50 динара  

5)  све лабпратпријске услуге - пп упуту (укљушујући микрпбиплпгију, 
паразитплпгију, хистппатплпгију и цитплпгију)  

50 динара  

6)  рендгенски преглед и снимаое - пп упуту  50 динара  

7)  преглед на ултразвушнпм апарату - пп упуту  100 динара  

8)  преглед - пп упуту:     

- на скенеру и пстепдензитпметру  300 динара  

- на ПЕТ скенеру (ппзитрпнска емисипна тпмпграфија), 900 динара 

- на магнетнпј резпнанци  600 динара  

9)  преглед и терапију у нуклеарнпј медицини - пп упуту  150 динара  

10)  пстале дијагнпстишке услуге - пп упуту (хплтер, ендпскппија, ЕКГ, 
спирпметрија и др.)  

50 динара  

11)  рехабилитацију у амбулантним услпвима (једнпдневне терапијске 
услуге)  

50 динара  

12)  преглед и лешеое у дневнпј бплници - пп дану  50 динара  

13)  хирурщке захвате ван ппераципне сале  50 динара  

14)  кућнп лешеое - пп дану  50 динара  

15)  санитетски превпз кпји није хитан:     

- на ппдрушју ппщтине, града  50 динара  

- ван ппщтине на ппдрушју филијале  100 динара  

- ван ппдрушја филијале дп здравствене устанпве у кпју је псигуранп 
лице упућенп  

150 динара  

16)  хирурщке кпрекције кпје имају за циљ кпрекцију урпђених анпмалија 
кпје прпузрпкују функципналне сметое и кпрекције накпн тещких 
ппвреда, пднпснп бплести кпје су неппхпдне за усппстављаое битних 
функција пргана и делпва тела  

5% пд утврђене цене 
хирурщке интервенције а 
највище 30.000 динара  

17)  имплантате за најслпженије и најскупље здравствене услуге у 
кардиплпгији, кардипхирургији, васкуларнпј хирургији и пртппедији  

5% пд утврђене цене 
имплантата, пднпснп дела 
имплантата а највище 30.000 
динара пп пперацији  

18)  имплантате кпји нису пбухваћени шланпм 20. ташка 10) пвпг правилника 
и ташкпм 17) пвпг шлана  

20% пд утврђене цене 
имплантата, пднпснп дела 



имплантата а највище 30.000 
динара пп пперацији  

19)  медицинскп-технишка ппмагала:     

- прптетишка средства (прптезе)  10% пд утврђене цене 
ппмагала, пднпснп дела 
ппмагала  

- пртптишка средства (пртпзе)  10% пд утврђене цене 
ппмагала  

- ппсебне врсте ппмагала и санитарне справе псим за кпнцентратпр 
кисепника  

10% пд утврђене цене 
ппмагала, пднпснп дела 
ппмагала  

- ппмагала за пмпгућаваое гласа и гпвпра  10% пд утврђене цене 
ппмагала  

- пртппедске ципеле  20% пд утврђене цене 
ппмагала  

- напшаре и кпнтактна спшива са дипптријпм дп ± 9 за лица старија пд 18 
гпдина живпта, акп нису на щкплпваоу  

10% пд утврђене цене 
ппмагала  

- слущна ппмагала за лица старија пд 18 гпдина живпта акп нису на 
щкплпваоу  

10% пд утврђене цене 
ппмагала  

- акрилатна тптална и субтптална прптеза кпд лица старијих пд 65 
гпдина живпта  

35% пд утврђене цене 
прптезе  

20)  стпматплпщки прегледи и лешеое у вези са ппвредпм зуба и кпстију 
лица  

20% пд утврђене цене услуге  

21)  стпматплпщки прегледи и лешеое зуба пре пперације срца и 
трансплантације пргана и ткива  

10% пд утврђене цене услуге  

22)  лешеое кпмпликација каријеса и вађеое зуба кап ппследице каријеса 
кпд деце дп наврщених 18 гпдина живпта пднпснп дп краја прпписанпг 
средопщкплскпг, пднпснп виспкпщкплскпг пбразпваоа, а најкасније дп 
наврщених 26 гпдина живпта - пп зубу накпн заврщенпг лешеоа  

50 динара  

23)  прегледе и лешеое бплести уста и зуба кпд деце дп наврщених 18 
гпдина живпта, пднпснп дп краја прпписанпг средопщкплскпг, пднпснп 
виспкпщкплскпг пбразпваоа, а најкасније дп наврщених 26 гпдина 
живпта акп се не пдазпву на превентивне стпматплпщке прегледе из 
шлана 9. став 1, ташка 3) пвпг правилника  

35% пд утврђене цене услуге  

24)  прпмену ппла из медицинских разлпга – пп хирурщкпј интервенцији 35% пд утврђене цене услуге  

 
10.9. ТПКПМ БПРАВКА У ППШТПЈ БПЛНИЦИ ИМАТЕ ПРАВА И ПБАВЕЗЕ: 
Тпкпм бправка у ппщтпј бплници имате правп на: 
 Пружаое здравствене защтите у складу са Закпнпм; 
 Дпбијаое пптпунпг и јаснпг пбјащоеоа ващег стаоа или бплести; 
 Инфпрмацију п планиранпм лешеоу и псталим мпгућнпстима лешеоа; 
 Активнп ушествпваое у дпнпщеоу пдлуке п ващем лешеоу, псим у хитним стаоима; 
 Детаљну инфпрмисанпст пре негп щтп дате писмени пристанак п планиранпм лешеоу; 



 Слпбпдан избпр; 
 Приватнпст и ппверљивпст ващих ппдатака (псим акп за тп не ппстпји судска препрека); 
 Слпбпдан приступ свим лишним ппдацима укљушујући и здравствене. Пви ппдаци дају се бплеснику, 

укпликп их затражи, а најближим шланпвима оегпве ппрпдице уз оегпв пристанак и уз претхпдну 
прпверу идентитета; 

 Пристанак на медицински пглед; 
 Пригпвпр. 

 
Тпкпм бправка у Ппщтпј бплници имате пбавезу да: 

 Дате лекару пптпуне и ташне ппдатке п свпм здравственпм стаоу, укљушујући претхпдна лешеоа и 
лекпве; 

 Сарађујете са свим здравственим пспбљем тпкпм испитиваоа и лешеоа; 
 Питате, акп нисте разумели планирана испитиваоа и лешеое; 
 Ппщтујете прпписану терапију, или да пбавестите здравственп пспбље и пптпищете акп исту пдбијате; 
 Бринете п свпјим лишним стварима, јер пспбље није у мпгућнпсти да тп увек шини.  
 Ппщтујете кућни ред и права других бплесника не угрпжавајући их букпм или великим брпјем ппсета. 
 Пажљивп се пднпсите према инвентару и другпј импвини Ппщте бплнице.  
 У слушају пщтећеоа или унищтеоа ивентара или друге импвине Ппщте бплнице пбавезни сте да 

приликпм птпуста надпкнадите щтету. 
 

10.10. ПТПУСТ ИЗ ППШТЕ БПЛНИЦЕ 
 Птпуст ће бити планиран и најављен, а рпдбина или другп лице кпје ће дпћи пп бплесника, 

благпвременп пбавещтени п термину птпуста.  
 Пажљивп саслущајте савете лекара и сестара на птпусту, и питајте све щтп вам је нејаснп. 
 При птпусту дужни сте да преузмете птпуснп писмп и друге налазе кпји вам буду урушени, кап и да 

регулищете плаћаое на благајни Ппщте бплнице, укпликп за тп има пптребе. 
 Пп изласку из бплнице у наредних некпликп дана јавите се свпм изабранпм лекару, какп би наставили 

са спрпвпђеоем прпписане терапије.  

 

ППГЛАВЉЕ 11. ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 
Изврщеое Плана рада за перипд јануар - јун 2014. Гпдине 
Услуге Ппщте бплнице Субптица, Субптица у брпјкама 
 
У перипду јануар-јун 2014. гпдине у Ппщтпј бплници Субптица, Субптица, (у даљем тексту Ппщта 
бплница) укупнп је хпспитализпванп 12.429 пацијената (ИД=47,2%). Прпсешна дужина лешеоа била је 5,1 
дан, те је укупнп пстваренп 64.310 б.п. дана (ИД=48,2%). Пд укупнп пстварених б.п. дана 0,5% је 
пстваренп на нивпу неге 3, 6,2% на нивпу неге 2 и 93,3% на нивпу ппщте неге. Прпсешна заузетпст 
ппстељнпг фпнда била је 53,3%. 
 

Ппсматранп пп прганизаципним јединицама, прпсешнп трајаое лешеоа креталп се пд 2,2 дана на 
Пдељеоу за гинекплпгију и ЈИЛ и Ппстпперативи дп 13,8 дана у Служби за психијатрију. Највећа 
заузетпст ппстеља је пстварена у Пдсеку за бплести зависнпсти (76,2%), Пдељеоу Интернп IV-
пнкплпгија (67,9%) и  Пдељеоу за пулмплпгију (66,6%). На Пдељеоу за непнатплпгију у пквиру Службе 
за гинекплпгију и акущерствп, рпђенп је 690 нпвпрпђеншади (ИД = 49,3%) и укупнп је пстваренп 2.547 
б.п. дана (ИД=45,1%). 
 

У дневним бплницама Ппщте бплнице Субптица укупнп је лешенп 2.947 пацијената (ИД=46,3%) и 
пстваренп 6.345 дана-епизпда лешеоа (ИД=45,3%). 
 

На нивпу Ппщте бплнице, у пквиру прганизаципних јединица кпје се баве хирурщкпм делатнпщћу 
(Служба за хирургију, Служба за гинекплпгију и акущерствп, Пдељеое за  ПРЛ, Пдељеое за 
пфталмплпгију, Пдељеое за пртппедију са трауматплпгијпм, Пдељеое за урплпгију ) пперисан је 5.031 
пацијент (ИД=50,2%). Ппсматранп пп прганизаципним јединицама, знашајнији пребашај плана упшава се на 
Пдељеоу за урплпгију где је пбављенп 456  пперација (ИД=67,6%), дпк је на  Пдељеоу за пфталмплпгију 
реализација била исппд планиранпг пбима и изнпсила 10,9%. 
 



У ппсматранпм перипду псигураним лицима укупнп је пруженп 1.619.514 здравствених услуга пд тпга 
486.448 амбулантним кприсницима, а 1.133.066  услуга стаципнарним пацијентима. 
 

Специјалистишки прегледи су пстварени у нещтп већем пбиму негп щтп је планиранп. Укупнп је билп 
132.132 специјалистишка прегледа (ИД=53,9%), при шему су гптпвп сви рађени кпд амбулантних 
кприсника. 
 

У пквиру радиплпщке дијагнпстике укупнп је пстваренп 46.336 РТГ услуга. Пд укупнпг брпја услуга 
радиплпщке и ултразвушне дијагнпстике, пацијентима је пруженп пкп  48,2% РТГ услуга, 32,4% УЗВ 
услуга, 4,5% Дппплер услуга,  7,6% ЦТ услуга, 6,0% услуга магнетне резпнанце и 1,3%  услуга прегледа 
ДЕXА.



 
У пквиру лабпратпријске дијагнпстике укупнп је урађенп 147.675 хематплпщких анализа (ИД=48,4%), 
562.172 бипхемијске анализе (ИД=53,5%), 99.490 анализа прегледа урина (ИД=50,8%), 16.210 услуга у 
пквиру микрпбиплпгије и паразитплпгије (ИД=31,8%), 24.043 услуга у пквиру патпхистплпщке 
лабпратприје (ИД=44,4%), 466 услуге у пквиру цитпгенетске лабпратприје (ИД=84,7%). Хематплпщке и 
бипхемијске анализе, кап и анализе прегледа урина су у већини слушајева рађене за амбулантне 
пацијенте, дпк су микрпбиплпщке анализе знатнп шещће рађене за хпспитализпване пацијенте. 
Патпхистплпщке услуге, кап и услуге псталих лабпратприја, су нещтп шещће пружане стаципнарним 
кприсницима. 
 

На хемпдијализи је билп 96 пацијената (планиранп је 80) и пстваренп је 4.575 дијализа (ИД=48,15%). Кпд 
96 пацијената рађен је кпнтинуирани ппступак замене бубрежне функције (планиран је за 80 пацијената) 
и укупнп је пруженп 14.060 услуга. 

 

ППГЛАВЉЕ 12. ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА 

 
 

Ппщта бплница кап здравствена устанпва се финасира из бучетских средстава на пснпву Угпвпра п 

пружаоу и финансираоу здравствене защтите из пбавезнпг здравственпг псигураоа за 2014-у гпдину, 

закљушеним са Републишким завпдпм за здравственп псигураое Републике Србије – Филијала за 

Севернпбашки пкруг, Субптица, за 2014-у гпдину. Изнпс и намена финансијских средстава кпјима Ппщта 

бплница распплаже за 2014-у пбјављени су у Правилнику п услпвима, критеријумима и мерилима за 

закљушиваое угпвпра са давапцима здравствених услуга и за утврђиваое накнаде за оихпв рад за 2014-у. 
 

Ппдаци п прихпдима и расхпдима, пднпснп Финанасијкпм плану за 2014. гпдину дпступни су на интернет 

страници на адреси: 
 

http://www.bпlnicаsubпticа.cпm/finаnsiјski izvеstајi.php 

 

На истпј страници ће бити пбјављен и финансијки извещтај пднпснп заврщни рашун за 2014. гпдину. 

 

ППГЛАВЉЕ 13. ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАОИМА 

 

 
У ппгледу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслених у Ппщтпј бплници, примеоују се прпписи кпјима се 
уређује рад пднпснп Закпн п раду, Закпн п платама у државним прганима и јавним службама и Уредба 
п кпефицијентима за пбрашун плата заппслених у јавним службама. 

 

 

 

 

ЗАРАДА СА ППРЕЗПМ И ДППРИНПСИМА ПП СТРУЧНПЈ СПРЕМИ НА БАЗИ 06.2014. 

СТРУЧНА СПРЕМА УКУПНП БРУТП ЗАРАДЕ 
ПП СТРУШНПЈ СПРЕМИ 

ПРПСЕШНЕ БРУТП 
ЗАРАДЕ ПП СТРУШНПЈ 
СПРЕМИ 

ПРПСЕШНЕ НЕТП 
ЗАРАДЕ ПП 
СТРУШНПЈ СПРЕМИ 

I - ПС 1,367,261.10 36,953.00 21,971.21 

II - ПКВ 3,960,244.69 38,448.98 22,860.67 

III - КВ 1,138,007.51 45,205.83 26,878.11 

IV - ССС 37,466,763.00 60,994.87 36,265.82 

V - ВКВ 5,276,488.67 66,791.00 39,712.04 

VI -ВС 8,151,119.35 68,874.26 40,950.68 

VII/1 ВСС 7,147,763.78 100,815.49 59,942.03 

VII/2 - магистратура 26,493,563.39 163,842.83 97,416.31 

УКУПНП 91,001,211.49 75,245.97 44,739.12 

http://www.bolnicasubotica.com/finansijski


ЗАРАДА ПП ПДЕЉЕОИМА СА ППРЕЗПМ И ДППРИНПСИМА НА БАЗИ 06.2014. 

ПДЕЉЕОЕ  УКУПНА БРУТП 
ЗАРАДА СА ППРЕЗПМ 
И ДППРИНПСИМА 

ПРПСЕШНА 
БРУТП ЗАРАДА 
СА ППРЕЗПМ И 
ДППРИНПСИМА 

ПРПСЕШНА 
НЕТП 
ЗАРАДА  

21000000 - Управа Ппщте бплнице 770,481.10 157,258.48 93,501.44 

22000000 - Сектпр за интернистишке гране медицине 277,936.91 138,968.45 82,626.70 

22010000 - Служба за интерну медицину 268,019.69 134,009.85 79,678.46 

22010100 - Пдељеое интернп И - кардиплпгија 3,437,247.35 78,119.26 46,447.50 

22010200 - Пдељеое интернп II - ендпкринплпгија,нефрплпгија и 
реуматплпгија 

1,535,700.38 90,335.32 53,710.82 

22010300 - Пдељеое интернп III - гастпентерпхепатплпгија,хематплпгија 2,572,955.55 95,294.65 56,659.50 

22010400 - Пдељеое интернп IV - пнкплпгија 1,764,392.22 86,711.58 51,556.25 

22020000 - Служба за психијатрију 1,776,806.34 93,516.12 55,602.04 

22020100 - Пдсек за бплести зависнпсти и психптишна стаоа 1,612,099.61 89,561.09 53,250.49 

22030000 - Служба за прпдуженп лешеое и негу, палијативну негу и 
физикалну медицину и рехабилитацију 

1,062,108.43 75,864.89 45,107.11 

22030100 - Пдељеое за прпдуженп лешеое, негу и палијативну негу 518,067.19 86,344.53 51,338.01 

22040000 - Пдељеое за пнеумпфтизиплпгију 1,801,421.10 81,882.78 48,685.18 

22050000 - Пдељеое за неурплпгију 2,379,983.27 82,068.39 48,795.54 

22060000 - Служба за педијатрију 2,571,623.22 95,245.30 56,630.16 

22070000 - Пдељеое за инфективне бплести 985,051.96 89,550.18 53,244.00 

22080000 - Пдсек за дерматпвенерплпгију 388,513.28 97,128.32 57,749.75 

23000000 - Сектпр за хирурщке гране медицине 289,178.36 144,589.18 85,968.63 

€23010000 - Служба за хирургију 290,849.41 145,424.70 86,465.41 

23010100 - Пдељеое хирургије И 2,996,564.60 80,988.23 48,153.31 

23010200 - Пдељеое хирургије II 1,805,305.70 85,966.94 51,113.51 

23010300 - Пдељеое хирургије III 1,705,995.45 89,789.23 53,386.13 

23020000 - Служба за гинекплпгију и акущерствп 262,111.60 87,370.53 51,948.04 

23020100 - Пдељеое за гинекплпгију 1,643,713.14 86,511.22 51,437.12 

23020200 - Пдељеое за акущерствп 2,746,781.14 86,100.12 51,192.69 

23020300 - Пдељеое за непнатплпгију 1,862,855.06 74,514.20 44,304.03 

23030000 - Пдељеое за пртппедију и трауматплпгију 2,836,180.23 83,417.07 49,597.43 

23040000 - Пдељеое за урплпгију 1,743,912.22 96,884.01 57,604.49 

23050000 - Пдељеое за птпринпларингплпгију 1,375,615.95 92,953.85 55,267.73 

23060000 - Пдељеое за пфталмплпгију 1,172,739.65 97,728.30 58,106.48 

23070000 - Пдељеое ппераципнпг блпка и стерилизације 2,453,217.21 65,230.05 38,783.94 

24000000 - Сектпр за заједнишке медицинске ппслпве 178,767.18 178,767.18 106,289.90 

24010000 - Пдељеое за пријем и  збриоаваое ургентних стаоа 1,890,190.24 99,483.70 59,150.19 

24020000 - Служба за специјалистишкп-кпнсултативне прегледе 4,870,915.38 67,651.60 40,223.72 

24030000 - Служба за анестезију са реаниматплпгијпм 280,682.19 140,341.09 83,442.84 

24030100 - Пдељеое за анестезију 3,005,183.01 103,627.00 61,613.68 

24030200 - Пдељеое за реаниматплпгију и интензивну терапију 2,845,550.69 71,138.77 42,297.10 

24040000 - Дневна бплница за дијагнпстику и терапијски третман 659,474.86 65,947.49 39,210.51 

24050000 - Пдељеое за хемпдијализу 1,053,518.27 70,234.55 41,759.47 

24060000 - Служба за физикалну медицину и рехабилитацију 2,372,413.74 60,028.07 35,690.99 

24070000 - Служба за лабпратпријску дијагнпстику 5,365,081.28 67,912.42 40,378.80 

24070100 - Пдсек за микрпбиплпгију 227,463.40 37,910.57 22,540.55 

24080000 - Служба за радиплпщку дијагнпстику 4,531,330.21 98,507.18 58,569.58 

24090000 - Пдељеое за патплпщкп-анатпмску дијагнпстику 1,059,853.66 87,371.45 51,948.59 

24100000 - Пдсек за фармацеутску здравствену делатнпст ( бплнишка 
апптека ) 

633,817.73 79,227.22 47,106.26 

24110000 - Служба за трансфузију крви 1,952,286.48 78,091.46 46,430.97 

24120000 - Кабинет за клинишку фармакплпгију и кпнтрплу квалитета 199,768.91 99,884.45 59,388.46 

25000000 - Служба за правне, кадрпвске и ппщте ппслпве 95,332.04 95,332.04 56,681.73 

25010000 - Пдељеое за ппщте-правне ппслпве 96,452.21 96,452.21 57,347.75 



 

Br  
 

GRUPA 
OKVIRNO 

PLANIRANO 
BEZ PDV-A 

 

OKVIRNO 
UGOVORENO 

BEZ PDV-A 

IZVOR FIN. VRSTA 
POSTUPKA 

1 
SANITETSKI MATERIJAL* 122.841.059,31 45.643.821,25 RFZO + 

sopstveni 
otvoreni         
postupak 

2 
 

LEKOVI*  176.844.422,73 88.530.606,79 RFZO + 
sopstveni 

otvoreni         
postupak 

птвпрени 
ппступак 

3 
 

UGRADNI MATERIJAL* 
53.872.468,18 9.328.802,64 RFZO + 

sopstveni 
otvoreni       
postupak 

РФЗП + 
сппствени 

otvoreni         
postupak 

4 
KRV I KRVNI 
DERIVATI* 

17.732.396,40 14.671.405,50 RFZO otvoreni       
postupak 

РФЗП otvoreni         
postupak 

5 
MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU* 43.644.437,50 12.791.847,00 RFZO otvoreni       

postupak 

6 
 

SET ZA OTEŽANU INTUBACIJU 
 

2.200.000,00 
 

2.188.240,00 
 

Donacija OJT 
otvoreni       
postupak 

7 ODRŽAVANJE LIFTOVA 3.375.000,00 3.105.200,00 

 

RFZO + 
sopstveni 

otvoreni       
postupak 

8 ODRŽAVANJE OBJEKATA 
 

4.200.000,00 
 

4.141.350,00 

 

RFZO + 
sopstveni 

 

otvoreni       
postupak  

9 

 

HIGIJENSKO HEMIJSKA 
SREDSTVA I PRIBOR 

 
4.916.666,66 

 
4.308.523,04 

 

RFZO + 
sopstveni 

otvoreni postupak i 
postupak jn male 

vrednosti 
вреднпсти 

10 
RAČUNARI, KOMPONENTE I 
PERIFERNI UREĐAJI   

 
1.600.000,00 

 
1.271.024,00 

 

RFZO + 
sopstveni 

 

jn male vrednosti 

11 
 

KANCELARIJSKI MATERIJAL 
 

  2.650.000,00 
 

         2.259.146,51 
RFZO + 

sopstveni 
jn male vrednosti 

 

25020000 - Пдељеое за ппслпвнп-правне и кадрпвске ппслпве 302,369.11 60,473.82 35,956.02 

25030000 - Пдељеое за инфпрмативнп-пбразпвну делатнпст 345,141.33 57,523.55 34,201.87 

25040000 - Пдељеое за защтиту пд ппжара, безбеднпсти, здравља на раду и 
пдбрану 

773,106.51 51,540.43 30,644.48 

25050000 - Пдељеое за пднпсе са јавнпщћу 300,794.32 42,970.62 25,549.11 

26000000 - Служба за екпнпмскп-финансијске и технишке ппслпве 88,072.57 88,072.57 52,365.46 

26010000 - Пдељеое за финансије 524,426.27 58,269.59 34,645.45 

26020000 - Пдељеое за рашунпвпдствп 447,743.13 63,963.30 38,030.77 

26030000 - Пдељеое за пперативнп-технишке ппслпве и маркетинг услуга 1,741,457.40 51,219.34 30,453.57 

26040000 - Пдељеое за кпнтрплинг 933,976.71 84,906.97 50,483.28 

26050000 - Пдељеое за набавку и лпгистику 763,898.57 54,564.18 32,442.32 

26060000 - Пдељеое за припрему и дистрибуцију хране 1,205,224.69 41,559.47 24,710.08 

26070000 - Пдељеое за припрему и дистрибуцију веща 456,078.47 35,082.96 20,859.33 

26080000 - Пдељеое за хигијенскп-санитарне и ппслпве медицинскпг 
птпада 

3,221,724.61 40,781.32 24,247.42 

26090000 - Пдељеое за технишке ппслпве 1,671,689.00 59,334.64 35,278.70 

УКУПНП 91,001,211.49 75,245.97 44,739.12 

 

 

ППГЛАВЉЕ 14. ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

14.1. ППДАЦИ П ИЗВРШЕОУ ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ ДП 30.06.2014. 
 

* За пзнашене групе деп јавних набавки у име и за рашун устанпве спрпвпди РФЗП, а према Уредби 
п планираоу и врсти рпба и услуга за кпје се спрпвпде централизпване јавне набавке бр. 110-
2664/2013 пд 28.03.2013. 

 
14.2. БРПЈ ППКРЕНУТИХ ППСТУПАКА И ЗАКЉУЧЕНИХ УГПВПРА ПД 01.01.2014. ДП 30.06.2014. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План јавних набавки се изврщава тпкпм целе календарске гпдине. За план се тпкпм гпдине услед 
прпмена у динамици, врсти и пбиму финансираоа врще измене и дппуне кпје усваја надлежни 
прган устанпве. Приказанп изврщеое плана у табели „а“ се пднпси на ппступке у кпјима су 
закљушени угпвпри, дпк су неки ппкренути у наведенпм перипду (у тпку су) а неки ће бити ппкренути 
дп краја календарске гпдине шиме се план приближава изврщеоу у целпсти. 

План јавних набавки Ппщте бплнице Субптице је пбјављен на интернет страници Републишкпг фпнда 
за здравственп псигураое и дпступан на линку: 
http://www.rfzп.rs/zu-јаvnе-nаbаvkе?dir=01+Subпticа%7CПpstа+bпlnicа+Subпticа 
 

Кварталне извещтаје п спрпведеним ппступцима јавних набавки и закљушеним угпвприма пп 
закпнскпј пбавези Ппщта бплница Субптица дпставља Управи за јавне набавке кпја извещтаје 
пбјављује на веб страници http://pпrtаl.uјn.gпv.rs/. Такпђе, Ппщта бплница Субптица пбјављује 
ппдатке п закљушеним угпвприма, тпку и исхпду свакпг ппјединашнпг ппступка на истпј веб 
страници. 

 

ППГЛАВЉЕ 15. ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ 

 

Ппдатак није примеоив. 

 

ППГЛАВЉЕ 16. ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА РАДА 

 
16.1. ППДАЦИ П ИМПВИНИ ППШТЕ БПЛНИЦЕ 
 

Импвину Ппщте бплнице шини правп кприщћеоа, управљаоа и распплагаоа импвинпм у јавнпј 
свпјини кпја се пднпсе на ппкретне и неппкретне ствари, нпвшана средства и хартије пд вреднпсти, кап 
и друга импвинска права. 
 

16.2. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

          Финансијска средства за рад Ппщте бплнице пбезбеђују се из средстава РФЗП-а и из бучета 
Републике Србије. Распплпживи изнпс финансијских средстава и ппдаци п трпщеоу тих средстава 
приказани су у пквиру ппсебнпг ппглавља инфпрматпра – Ппдаци п прихпдима и расхпдима 
(ппглавље 12). 

 
 

16.3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПСНПВНИХ СРЕДСТАВА ПП КПНТИМА 

Кпнтп  Назив кпнта Садащоа вреднпст 
011121 Бплнице  587.201.369,59 

011222 Рашунарска ппрема 12.398.145,94 

011251 Медицинска ппрема 216.061.408,07 

011252 Лабпратпријска ппрема 31.677.589,02 

011253 Мерни и кпнтрплни инструменти 26.965.725,48 

014112 Грађевинскп земљищте 37.751.802,63 

 

 

бр ВРСТА ППСТУПКА ДПБРА  УСЛУГЕ  РАДПВИ  УКУПНП 
 

1 
 

ПТВПРЕНИ ППСТУПАК    26  2  0 28 

 

2 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ 
ВРЕДНПСТИ 

    7    3  0 10 

 

3 
ПРЕГПВАРАШКИ ППСТУПАК 
ПП ШЛ.35 ЗАКПНА 

    3  1  0  4 

      
 

УКУПНП 
 

100 
 

4 
ПКВИРНИ БРПЈ ЗАКЉУШЕНИХ 
УГПВПРА: 

 
 

   99  
 

18  
 

0 
УКУПНП 

117 

http://www.rfzo.rs/zu-javne-nabavke?dir=01%2BSubotica%7COpsta%2Bbolnica%2BSubotica
http://portal.ujn.gov.rs/


16.4. ПРЕГЛЕД  АНАЛИТИКЕ МЕДИЦИНСКЕ И ДИЈАГНПСТИЧКЕ ППРЕМЕ ВЕЋЕ ВРЕДНПСТИ  - 
(садащоа вреднпст изнад 5.000.000,00 дин.) 

 
 

Пснпвни дијагнпстишки 
рентгенграфски систем 

Апарат АXИПМ ИЦПНПС Р-200 са 

ласер камерпм 

 

„Сиеменс“ 
 

Кпм 1. 

Мампграфски рентгенски 

систем 

 

Мампграф аналпгни ЛПРАД 
 

„Хплпгиц“ 
 

Кпм 1. 

Систем за ЦТ Скенер ЦТ „ГЕ Хеалтхцаре“ Кпм 1. 

Систем за МР, (целп телп) МАГНЕТПМ АВАНТП 1.СТ „Сиеменс“ Кпм 1. 

Анализатпр бипхемијски 

вищеканални 

 

Анализатпр бипхемијски АУ 680 
„Бецкман 

Цпултер“ 

 

Кпм 1. 

Систем за ултразвук Ултразвук ВПЛУСИПН С 6 „ГЕ Хеалтхцаре“ Кпм 1. 

Апарат за анестезију Апарат за анестезију „Драегер“ Кпм 1. 

 

ППГЛАВЉЕ 17. НАЧИН И МЕСТП ЧУВАОА НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА 

 
Нпсаши  инфпрмација  у  Ппщтпј  бплници  Субптица  шувају  се  у  архиви  и  електрпнскпј  бази 
ппдатака. 
Нпсаши инфпрмација кпјима распплаже Ппщта бплница, настали у оенпм раду или у вези са оеним 
радпм шувају се у: 
 

1. Архиви са предметима и на интернет страници Ппщте бплнице. 

2. Електрпнска база ппдатака: У прпстпријама Ппщте бплнице шува се кпд лица пвлащћенпг за 
администрираое инфпрматишке мреже Ппщте бплнице, 
3. Финансијска дпкумента п плаћаоу за пптребе Ппщте бплнице, укљушујући и дпкументацију п 
пбрашуну и исплати плата, шувају се у Ппщтпј бплници кпд лица пвлащћенпг за впђеое финансијских 
ппслпва, 

4. Пстала папирна дпкументација: дпсијеа заппслених – шувају се у Пдељеоу за кадрпвске ппслпве, 
5. Дпкументација п регистрацији Ппщте бплнице, птвараоу ПИБ-а, дпкументација п набавци 
ппреме и других средстава за рад Ппщте бплнице, шувају се у надлежним Службама

6. Дпкументација, пднпснп нпсаши инфпрмација се шувају уз примену пдгпварајућих мера защтите и у 
складу са прпписима п архивскпј грађи и канцеларијскпм ппслпваоу. 

7. Инфпрмације везане за рад Ппщте бплнице, пдпбрени бучет и оегпвп изврщеое, прганизацију, 
заппслене и др. представљене су у пвпм инфпрматпру. 

 

ППГЛАВЉЕ 18. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ ППШТЕ БПЛНИЦЕ 
 

Закпни и други ппзитивни прпписи кпји регулищу пбласт здравствене защтите и здравственпг 
псигураоа, записници са седница Управнпг и Надзпрнпг пдбпра, пдлуке, угпвпри. 
Записнике са седница Управнпг и Надзпрнпг пдбпра, кап и издаваое кппија истих неће бити 
пмпгућенп у слушају да су седнице биле затвпрене за јавнпст, схпднп Ппслпвнику п раду Управнпг и 
Надзпрнпг пдбпра Ппщте бплнице. 
 

Пвлащћенп лице за ппступаое пп захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја у 
Ппщтпј бплници је директпр пднпснп лице кпје Пн ппсебнп пвласти. 

 
 

 

 

 

 



ППГЛАВЉЕ 19. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ДРЖАВНИ ПРГАН/УСТАНПВА 
ПМПГУЋАВА ПРИСТУП 

 

 
На пснпву Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, 
бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Ппщта бплница је дужна да заинтереспванпм лицу пмпгући увид, 
или изда кппију дпкумента кпји садржи инфпрмацију пд јавнпг знашаја, укпликп је ппседује или му 
је инаше дпступна, а пднпси се на све пнп п шему јавнпст има пправдани интерес да зна. 
Све инфпрмације из пвпг инфпрматпра кпјима Ппщта бплница распплаже, а кпје су настале у раду 
или у вези са радпм Ппщта бплница ће саппщтити тражипцу инфпрмације, ставити на увид 
дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију или му издати кппију дпкумента у складу са пдредбама 
Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, псим када су се, према пвпм закпну, 
стекли услпви за искљушеое или пгранишеое пд слпбпднпг приступа инфпрмације пд јавнпг знашаја, 
кап нпр. инфпрмација п лишним ппдацима тражипца инфпрмације, тј. жалипца (нпр. адреса 
станпваоа и други ппдаци за кпнтакт), а шијим пдаваоем би се ппвредилп правп на приватнпст 
пдређенпг лица или друге инфпрмације таквпг карактера дп кпјих се дпђе у ппступку пдлушиваоа пп 
жалби. 

 
Такпђе су сви ппдаци п раду Ппщте бплнице дпступни са пгранишеоем укпликп се исти пднпсе  на 
службену и ппслпвну тајну. 
Приступ се у нашелу пмпгућава без пгранишеоа, псим у слушајевима када су ппсебним закпнпм 
прпписана пгранишеоа пднпснп када су у питаоу ппдаци везани за здравственп стаое пацијената, а 
кпји су садржани у истприји бплести и здравственпм картпну пацијената.  
У вези са правпм на увид у медицинску дпкументацију, примеоује се Закпн п здравственпј защтити  

(„Службени гласник РС“, бр. 107 пд 2. децембра 2005, 72 пд 3. септембра 2009 - др. закпн, 88 пд 23. 

нпвембра 2010, 99 пд 27. децембра 2010, 57 пд 1. августа 2011, 119 пд 17. децембра 2012, 45 пд 22. маја 

2013 - др. Закпн).  

Ппдаци из медицинске дпкументације - истприја бплести и здравствени картпн пацијената, спадају у 

лишне ппдатке п пацијенту и представљају службену тајну, кпју су дужни да шувају сви здравствени 

радници, здравствени сарадници кап и друга лица заппслена у Ппщтпј бплници (шлан 37. Закпна п 

здраственпј защтити). 
 

Дужнпсти шуваоа службене тајне здравствени радници, здравствени сарадници, кап и друга лица 

заппслена у Ппщтпј бплници мпгу бити пслпбпђени самп на пснпву писменпг или другпг јаснп и 

недвпсмисленп изрешенпг пристанка пацијента или пдлукпм суда. 

Захтеви кпји се пднпсе на медицинску евиденцију мпгу се ппднети у писменпј или у усменпј фпрми у 

складу са пдредбама Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Сви захтеви 

рещавају се на исти нашин, ппщтујући предвиђену закпнску  прпцедуру  и предвиђене закпнске 

рпкпве. 
 

У циљу пбезбеђеоа и успещнпг изврщаваоа пдређених ппслпва у Ппщтпј бплници, ппједини ппдаци 
и акти представљају ппслпвну тајну. 
Ппд ппслпвнпм тајнпм, сматрају се: 
1) план физишкп-технишкпг пбезбеђеоа; 
2) ппдаци кпји се пднпсе на прпцену импвине; 
3) ппдаци и дпкументација шије би саппщтаваое непвлащћенпм лицу мпглп да щтети 
интересима и ппслпвнпм угледу Ппщте бплнице. 
Дпкумента и ппдаци кпји представљају ппслпвну тајну трећим лицима мпже саппщтити директпр 

Ппщте бплнице или пд оега пвлащћенп лице у складу са Закпнпм и Статутпм Ппщте бплнице и 
ппд услпвпм да саппщтаваое ппслпвне тајне не нанпси щтету Ппщтпј бплници. 
Не сматрају се ппвредпм шуваоа ппслпвне тајне саппщтеоа ппдатака акп се ти ппдаци саппщтавају у 
складу са Закпнпм и Статутпм Ппщте бплнице. 
Ппвредпм шуваоа ппслпвне тајне не сматра се ни саппщтаваое на седницама Управнпг пдбпра или 
Надзпрнпг пдбпра пних ппдатака кпји су неппхпдни ради врщеоа оихпвих функција. Заппслени кпји на 
седницама Управнпг пдбпра и Надзпрнпг пдбпра саппщтава ппдатке кпји представљају  ппслпвну  



тајну,  дужан  је  да  присутне  уппзпри  да  се  ти  ппдаци  сматрају ппслпвнпм тајнпм и да су 
присутни дужни да тп шувају кап ппслпвну тајну. 
Увид у дпкумент је бесплатан. 
Кппија дпкумента издаје се уз пбавезу тражипца да плати накнаду нужних трпщкпва израде кппије и 
трпщкпва упућиваоа. 
 
19.1 ДППУШТЕНПСТ АУДИП И ВИДЕП СНИМАОА У ПРПСТПРИЈАМА ПБЈЕКТА ППШТЕ БПЛНИЦЕ 

 
Аудип и видеп снимаое пбјекта Ппщте бплнице није дпзвпљенп. Изузетак је мпгућ самп на пснпву 
писменпг захтева и уз сагласнпст директпра Ппщте бплнице. 
Ппщта бплница ппседује видеп надзпр кпји кпнтрплищу радници пбезбеђеоа 

 

ППГЛАВЉЕ 20. ИНФПРМАЦИЈЕ П НАЧИНУ ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФПРМАЦИЈАМА ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА 

 

 
Свакп има правп да му буде саппщтенп да ли прган власти ппседује пдређену инфпрмацију пд јавнпг 
знашаја, пднпснп да ли му је пна инаше дпступна, кап и да му се ушини дпступнпм такп щтп ће му се 
пмпгућити увид у дпкумент кпји садржи инфпрмацију пд јавнпг знашаја, правп на кппију тпг дпкумента, 
кап и правп да му се, на захтев, кппија дпкумента упути ппщтпм, факспм, електрпнскпм ппщтпм или на 
други нашин. 

 
Ппступак за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја заппшиое на пснпву усменпг или писменпг 
захтева за пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Захтев мпра садржати 
назив пргана власти, име, презиме и адресу тражипца, кап и щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја 
се тражи, кап и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. Тражилац не мпра 
навести разлпге за захтев. 
Ппщта бплница је дужна да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, 
тражипца пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид дпкумент кпји садржи тражену 
инфпрмацију, пднпснп изда му или упути кппију тпг дпкумента.Међутим, аko

Ппщта бплница није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да ппступи у наведенпм рпку, пбавестиће п       
тпме тражипца и пдредити накнадни рпк, кпји не мпже бити дужи пд 40 дана пд дана пријема захтева. 

Са  пбавещтеоем  п  тпме  да  ће  тражипцу  ставити  на  увид  дпкумент  кпји  садржи  тражену 
инфпрмацију, пднпснп издати му кппију тпг дпкумента, саппщтиће тражипцу време, местп и нашин на 
кпји ће му инфпрмација бити стављена на  увид,  изнпс нужних трпщкпва израде кппије дпкумента, а 
у слушају да не распплаже технишким средствима за израду кппије, уппзнаће тражипца са мпгућнпщћу 
да упптребпм свпје ппреме изради кппију. 

 
Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, кпји је бесплатан, врщи се у службеним 
прпстпријама Ппщте бплнице. Тражилац мпже из пправданих разлпга тражити да увид у дпкумент кпји 
садржи тражену инфпрмацију изврщи у другп време пд времена кпје му је пдредила Ппщта 
бплница пд кпга је инфпрмација тражена. 
Кппија дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију издаје се уз пбавезу тражипца да плати накнаду 
нужних трпщкпва израде те кппије, а у слушају упућиваоа и трпщкпве упућиваоа. Влада је дпнела 
Уредбу п висини накнаде нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се налазе 
инфпрмације пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, брпј 8/2006) кпјпм је прпписана висина 
накнаде нужних трщкпва кпје плаћа тражилац инфпрмације за израду кппије и упућиваое кппије 
дпкумената на кпјима се налази инфпрмација пд јавнпг знашаја. 

 
Уредба п висини накнаде нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се налазе 
инфпрмације пд јавнпг знашаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2006) 

 
Трпщкпви кппираоа и дпстављаоа дпкумента, у складу са Уредбпм п висини накнаде нужних 
трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се налазе инфпрмације пд јавнпг знашаја 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2006), шији је саставни деп Трпщкпвник кпјим се утврђује 
висина нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се налазе инфпрмације пд јавнпг 



знашаја, прпписани су на следећи нашин: 
 

Кппија дпкумената пп страни: на фпрмату А3 6 динара 

на фпрмату А4 3 динара 
 

Кппија дпкумената у електрпнскпм запису: 
- дискета                          20 динара 
- ЦД                                   35 динара 
- ДВД                                40 динара 

 
Кппија дпкумента на аудип касети 150 динара 

 
Кппија дпкумента на аудип-видеп касети  300 динара 

 
Претвараое једне стране дпкумента из физишкпг у електрпнски пблик 30 динара 

 
Упућиваое кппије трпщкпви се пбрашунавају према дпкумента редпвним изнпсима у ЈП ПТТ Србије 

Укпликп висина нужних трпщкпва за издаваое кппија дпкумената на кпјима се налазе инфпрмације 
пд јавнпг знашаја прелази изнпс пд 500,00 динара, тражилац инфпрмације је дужан да пре 
издаваоа инфпрмације пплпжи деппзит у изнпсу пд 50% пд изнпса нужних трпщкпва према пвпм 
трпщкпвнику. 
Прган власти мпже пдлушити да тражипца инфпрмације пслпбпди плаћаоа нужних трпщкпва, акп 
висина нужних трпщкпва не прелази изнпс пд 50,00 динара, а ппсебнп у слушају дпстављаоа краћих 
дпкумената путем електрпнске ппщте или телефакса. 
За приступ инфпрмацијама пд Управе, не врщи се накнада трпщкпва. 

 
Саставни деп Уредбе је Трпщкпвник кпјим се утврђује висина нужних трпщкпва за издаваое кппије 
дпкумената на кпјима се налазе инфпрмације пд јавнпг знашаја, преме кпме се за: Кппију 
дпкумената пп страни: на фпрмату А3 - плаћа изнпс пд 6 динара, на фпрмату А4 - 3 динара; Кппија 
дпкумената у електрпнскпм запису: дискета - 20 динара, ЦД - 35 динара, ДВД - 40 динара; Кппија 
дпкумента на аудип – касети - 150 динара; Кппија дпкумента на аудип-видеп касети - 300 динара; 
Претвараое једне стране дпкумента из физишкпг у електрпнски пблик - 30 динара. 
За упућиваое кппије дпкумента трпщкпви се пбрашунавају према редпвним изнпсима у ЈП ПТТ . 

 
Укпликп висина нужних трпщкпва за издаваое кппија дпкумената на кпјима се налазе инфпрмације 
пд јавнпг знашаја прелази изнпс пд 500,00 динара, тражилац инфпрмације је дужан да пре 
издаваоа инфпрмације пплпжи деппзит у изнпсу пд 50% пд изнпса нужних трпщкпва према пвпм 
трпщкпвнику. 

 
Ппщта бплница мпже пдлушити да тражипца инфпрмације пслпбпди плаћаоа нужних трпщкпва, акп 
висина нужних трпщкпва не прелази изнпс пд 50,00 динара, а ппсебнп у слушају дпстављаоа краћих 
дпкумената путем електрпнске ппщте или телефакса. 

 
Пд пбавезе плаћаоа накнаде пслпбпђени су нпвинари, када кппију дпкумента захтевају ради 
пбављаоа свпг ппзива, удружеоа за защтиту људских права, када кппију дпкумента захтевају ради 
пствариваоа циљева  удружеоа и сва  лица када се тражена  инфпрмација пднпси на угрпжаваое, 
пднпснп защтиту здравља станпвнищтва и живптне средине, псим у слушајевима из шлана 10. став 1. 
Закпна. 

 
Акп прган власти пдбије да у целини или делимишнп тражипцу инфпрмације стави на увид 
дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, изда, пднпснп упути кппију тпг дпкумента, дужан је да 
без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд пријема захтева, дпнесе рещеое п пдбијаоу 
захтева и да тп рещеое писменп пбразлпжи, кап и да у рещеоу упути тражипца на правна средства 
кпја мпже изјавити прптив таквпг рещеоа. 

 
Захтеви за пствариваоа права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја мпгу дпставити путем 
ппщтанске службе на адресу: Извпрска 3, Ппщта бплница Субптица, Субптица или предати 



неппсреднп у прпстпријама Ппщте бплнице. 
 
Ппщта бплница неће тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја, акп би се тиме: 

 угрпзип живпт, здравље, сигурнпст или кпје другп важнп дпбрп некпг лица; 
 угрпзилп, пмелп или птежалп спрешаваое или пткриваое кривишнпг дела, пптужеое за кривишнп 

делп, впђеое преткривишнпг ппступка, впђеое судскпг ппступка, изврщеое пресуде или спрпвпђеое 
казне, или кпји други правнп уређени ппступак, или фер ппступаое и правишнп суђеое; 

 пзбиљнп угрпзила пдбрана земље, наципнална или јавна безбеднпст, или међунарпдни пднпси; 

 битнп умаоила сппспбнпст државе да управља екпнпмским прпцесима у земљи, или битнп 
птежалп пствареое пправданих екпнпмских интереса; 

 ушинила дпступним инфпрмација или дпкумент за кпји је прпписима или службеним актпм 
заснпваним на закпну пдређенп да се шува кап државна, службена, ппслпвна или друга тајна, пднпснп 
кпји је дпступан самп пдређенпм кругу лица, а збпг шијег би пдаваоа мпгле наступити тещке правне 
или друге ппследице пп интересе защтићене закпнпм кпји претежу над интереспм за приступ 
инфпрмацији. 

 

Ппщта бплница неће тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја, акп тражилац злпупптребљава права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, нарпшитп 
акп је тражеое неразумнп, шестп, када се ппнавља захтев за истим или већ дпбијеним инфпрмацијама 
или када се тражи превелики брпј инфпрмација. 

 

Ппщта бплница неће тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја, акп би се тиме ппвредилп правп на приватнпст, правп на углед или кпје другп правп лица на 
кпје се тражена инфпрмација лишнп пднпси, псим: 

 

 акп је лице на тп присталп 
 

 акп се ради п лишнпсти, ппјави или дпгађају пд интереса за јавнпст и акп се ради п нпсипцу државне 
и пплитишке функције и акп је инфпрмација важна, с пбзирпм на функцију кпју тп лице врщи 

 

 акп се ради п лицу кпје је свпјим ппнащаоем, нарпшитп у вези са приватним живптпм, далп ппвпда 
за тражеое инфпрмације. 

 

Ппщта бплница Субптица не мпра тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, акп се ради п инфпрмацији кпја је већ пбјављена и дпступна у земљи 
или на интернету. 

 
 

20.1 ППСТУПАК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФПРМАЦИЈАМА 
ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА: 

 

Тражилац ппднпси писмени захтев Ппщтпј бплници за пствариваое права на приступ 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

 

Захтев мпра садржати назив Ппщте бплнице, име, презиме и адресу тражипца, кап и щтп 
прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи. 

 

Захтев мпже садржати и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. Тражилац 

не мпра навести разлпге за захтев. 

Акп захтев не садржи све пптребне ппдатке, пднпснп акп захтев није уредан, пвлащћенп лице Ппщте 
бплнице дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те недпстатке птклпни, пднпснп да 
дпстави тражипцу упутствп п дппуни. 

 

Акп тражилац не птклпни недпстатке у пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема 
упутства п дппуни, а недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступати, Ппщта бплница дпнеће 
закљушак п пдпбациваоу захтева кап неуреднпг. 

 

Приступ инфпрмацијама Ппщта бплница дужна је да пмпгући и на пснпву усменпг захтева 
тражипца кпји се саппщтава у записник, при шему се такав захтев унпси у ппсебну евиденцију и 
примеоују се рпкпви кап да је захтев ппднет писменп. 

 

Пдлушиваое пп захтеву: 
 



Ппщта бплница је дужна да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, 
тражипца пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид дпкумент кпји садржи тражену 
инфпрмацију, пднпснп изда му или упути кппију. 

Захтев се рещава у рпку пд 48 сати пд пријема, укпликп се ради п инфпрмацији пд знашаја за защтиту 
живпта или слпбпде некпг лица, угрпжаваое или защтиту здравља станпвнищтва и живптне средине. 

 

Укпликп Ппщта бплница није из пправданих разлпга у мпгућнпсти да захтев рещи у датим 
рпкпвима, дужана је да п тпме пбавести тражипца и пдреди накнадни рпк кпји не мпже бити дужи пд 
40 дана пд дана пријема захтева. 

 

Ппщта бплница сашиоава службену белещку укпликп удпвпљи захтеву. Ппщта бплница дпнпси рещеое 
са пбразлпжеоем и упутпм на правнп средствп, укпликп пдбије захтев у целини или делимишнп. 

 

Преглед захтева, жалби и других мера предузетих пд стране заинтереспваних лица и пдлуке ппвпдпм 
истих: 
Табеларни приказ радои и мера предузетих на примени Закпна п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја за 2014. гпдину. 
 

 
 

Захтеви у 2014 гпдини: 
 

Ред. 
бр. 

 
 

Тражилац инфпрмације 

Брпј 
ппднетих 
захтева 

Брпј усвпјених- 
делимишнп усвпјених 

захтева 

Брпј 
пдбашених 

захтева 

Брпј 
пдбијених 

захтева 

1. Грађани 1 1 / / 

2. Медији / / / / 
 

3. 
Невладине прганизације и 
др. удружеоа грађана 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
4. 

Пплитишке 
Странке 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
5 

 
Пргани власти 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

6. Пстали / / / / 

 
7. 

 
УКУПНП 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д И Р Е К Т П Р 
 

 
 
 

Др Гпран Бићанин, неурпхирург 
 
 



 
 
 
 

Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг знашаја  
и защтиту ппдатака п лишнпсти 
Адреса за ппщту:  
Булевар краља Александра бр. 15 
Бепград 

Ж А Л Б А  
ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ 

ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 
 

(............................................................................................................................ 
....................................................................................................................) 

Име, презиме, пднпснп назив, адреса и седищте жалипца) 
 

прптив рещеоа-закљушка 
(..............................................................................................................................................) 

                         (назив пргана кпји је дпнеп пдлуку) 
Брпј.................................... пд ............................... гпдине.  
 

Наведенпм пдлукпм пргана власти (рещеоем, закљушкпм, пбавещтеоем у писанпј фпрми са 
елементима пдлуке) , супрптнп закпну, пдбијен-пдбашен је мпј захтев кпји сам ппднеп/ла-упутип/ла дана 
............... гпдине и такп ми ускраћенп-пнемпгућенп пствариваое уставнпг и закпнскпг права на слпбпдан 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Пдлуку ппбијам у целпсти, пднпснп у делу 
кпјим.................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ јер није заснпвана на 
Закпну п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

На пснпву изнетих разлпга, предлажем да Ппвереник уважи мпју жалбу,  ппнищти пдлука 
првпстепенпг пргана и пмпгући ми приступ траженпј/им  инфпрмацији/ма. 

Жалбу ппднпсим благпвременп, у закпнскпм рпку утврђенпм у шлану 22. ст. 1. Закпна п слпбпднпм 
приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
  

        ..................................................................... 
   Ппднпсилац жалбе / Име и презиме 

У ............................................,                                                                                     
..................................................................... 

адреса 
 

дана ............201... гпдине                                     .................................................................... 
           други ппдаци за кпнтакт 

   
.................................................................                                                           

пптпис 
   Наппмена:  

 У жалби се мпра навести пдлука кпја се ппбија (рещеое, закљушак, пбавещтеое), назив пргана кпји је 
пдлуку дпнеп, кап и брпј и датум пдлуке. Дпвпљнп је да жалилац наведе у жалби у кпм ппгледу је 
незадпвпљан пдлукпм, с тим да жалбу не мпра ппсебнп пбразлпжити. Акп жалбу изјављује на пвпм 
пбрасцу, дпдатнп пбразлпжеое мпже  ппсебнп прилпжити.  

 Уз жалбу пбавезнп прилпжити кппију ппднетпг захтева и дпказ п оегпвпј предаји-упућиваоу пргану кап и 
кппију пдлуке пргана кпја се пспправа жалбпм. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг знашаја  
и защтиту ппдатака п лишнпсти 
Адреса за ппщту:  
Булевар краља Александра бр. 15 
Бепград 
 
У складу са шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ппднпсим: 

 

 ЖАЛБУ  
ПРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ППСТУПИП/ није ппступип у целпсти/ ПП ЗАХТЕВУ ТРАЖИПЦА У ЗАКПНСКПМ  РПКУ   

(ЋУТАОЕ УПРАВЕ) 
 

прптив 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  

 ( навести назив пргана) 
 

збпг тпга щтп прган власти:  
није ппступип / није ппступип у целпсти /  у закпнскпм рпку 

                                  (ппдвући  збпг шега се изјављује жалба) 
 
пп мпм захтеву  за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпји сам ппднеп  тпм пргану  дана 
….................... гпдине, а кпјим сам тражип/ла да ми се у складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја пмпгући увид- кппија дпкумента кпји садржи инфпрмације  п /у вези са : 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
                                   (навести ппдатке п захтеву и инфпрмацији/ама) 
 

На пснпву изнетпг, предлажем да Ппвереник уважи мпју жалбу и пмпгући ми приступ траженпј/им  
инфпрмацији/ма. 

Кап дпказ , уз жалбу дпстављам кппију захтева са дпказпм п предаји пргану власти. 
Наппмена: Кпд жалбе  збпг неппступаоу пп захтеву у целпсти, треба прилпжити и дпбијени пдгпвпр 

пргана власти. 
        ............................................................. 

............................................................ 
Ппднпсилац жалбе / Име и презиме 

.................................................................                                                           пптпис                           
..............................................................                                                 адреса                                            

..............................................................                                                           
други ппдаци за кпнтакт 

   ............................................................ 
Пптпис 

У................................., дана ............ 201....гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


