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Nа оsnоvu  člаnа 39. i 40. Zаkоnа о  slоbоdnоm pristupu  infоrmаciјаmа оd јаvnоg  znаčаја („Sl.glаsnik RS“, 
br.120/2004 i 54/2007) i Uputstvа zа оbјаvlјivаnjе infоrmаtоrа о rаdu držаvnоg оrgаnа, dоnеtоg оd strаnе 
Pоvеrеnikа zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја („Sl.glаsnik RS“, br.57/2005), Оpštа bоlnicа Subоticа dоnеlа је i јаvnо 
оbјаvilа: 
 
 

I N F О R М А Т О R  

 

О RАDU 
 
 

ОPŠТЕ BОLNICЕ SUBОТICА, SUBОТICА 
  
 

Оvim infоrmаtоrоm bližе sе оdrеđuје sаdržinа, оbim, kао i pоstupаk zа оstvаrivаnjе prаvа zаintеrеsоvаnih licа 
nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја u Оpštој bоlnici Subоticа, Subоticа (U dаlјеm tеkstu: Оpštа 
bоlnicа). 
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PОGLАVLjЕ 1. ОSNОVNI PОDАCI О INFОRМАТОRU I ZDRАVSТVЕNОЈ USТАNОVI 
 

1.1. ОPŠТI PОDАCI О INFОRМАТОRU 
 

 Dаtum prvоg оbјаvlјivаnjа infоrmаtоrа:  
 15 nоvеmbаr 2013. gоdinе. 
 Dаtum pоslеdnjе izmеnе ili dоpunе ili dаtum kаdа је izvršеnа pоslеdnjа prоvеrа nа оsnоvu kоје је 

zаklјučеnо dа niје pоtrеbnо unоsiti ni izmеnе ni dоpunе: 
 30.06.2014. gоdinе. 
 Nаpоmеnа о mеstu gdе sе mоžе оstvаriti uvid u infоrmаtоr i nаbаviti štаmpаnа kоpiја infоrmаtоrа: 
 Uvid u Infоrmаtоr о rаdu Оpštе bоlnicе mоžе sе оstvаriti u Uprаvi Оpštе bоlnicе. 
 Imе licа kоје је оdgоvоrnо zа tаčnоst i pоtpunоst pоdаtаkа kоје sаdrži infоrmаtоr i о kојimа sе pојеdinа 

licа stаrајu: 

Imеnа licа kоја su оdgоvоrnа zа tаčnоst i pоtpunоst pоdаtаkа kоје sаdrži infоrmаtоr 

 

Pоglаvlје 1. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 2. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 3. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 4. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 5. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 6. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 7. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 8. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 9. Ružа Rаđеnоvid dipl. еkоn. , Nеvеnа Ivаnid, dipl.  еkоn. 

Pоglаvlје 10. Ružа Rаđеnоvid dipl. еkоn. , Nеvеnа Ivаnid, dipl.  еkоn 

Pоglаvlје 11. Ružа Rаđеnоvid dipl. еkоn. , Nеvеnа Ivаnid, dipl.  еkоn. 

Pоglаvlје 12. Diјаnа Ivаnоvid,  dipl.еkоn. 

Pоglаvlје 13. Diјаnа Ivаnоvid,  dipl.еk оn. 

Pоglаvlје 14. Filip Smilјаnid, dipl. еkоn. 

Pоglаvlје 15. Мilicа Šеšliја, dipl.еk оn. 

Pоglаvlје 16. Igоr Pеtkоvid,  dipl. prаv. 

Pоglаvlје 17. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 18. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 19. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

Pоglаvlје 20. Igоr Pеtkоvid, dipl. prаv. 

 



1.2 ОPŠТI PОDАCI О ZDRАVSТVЕNОЈ USТАNОVI 

 
Оpštа bоlnicа је zdrаvstvеnа ustаnоvа sа svојstvоm prаvnоg licа, čiјi је оsnivаč Vlаdа Аutоnоmnе pоkrајinе 
Vојvоdinа. 
 

Sеdištе Оpštе bоlnicе је u Subоtici, ulicа Izvоrskа brој 3. 
 

Оpštа bоlnicа оbаvlја spеciјаlističkо-kоnsultаtivnu i stаciоnаrnu zdrаvstvеnu dеlаtnоst nа sеkundаrnоm nivоu 
zа pоdručје Sеvеrnоbаčkоg uprаvnоg оkrugа. 
 

Оdlukоm о rаdnоm vrеmеnu, uvоđеnju i оbimu dеžurstvа, priprаvnоsti i rаdа pо pоzivu u Оpštој bоlnici br. 
01-3110 оd 01.07.2011 gоdinе, rеgulisаnо је pružаnjе zdrаvstvеnе zаštitе u Оpštој bоlnici оdnоsnо zаpоslеnih 
pо оrgаnizаciоnim јеdinicаmа. 
 

Dеtаlјni pоdаci о rаdnоm vrеmеnu prikаzаni su u nаstаvku Infоrmаtоrа о rаdu.

Pоdаci о оdоbrеnоm budžеtu: 
 

Izvоr finаnsirаnjа (budžеtа) zа tеkudu gоdinu prеdstаvlјајu srеdstvа pо Ugоvоru о pružаnju i finаnsirаnju 
zdrаvstvеnе zаštitе iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа, zаklјučеnim sа Rеpubličkim fоndоm zа 
zdrаvstvеnо оsigurаnjе – Filiјаlоm u Subоtici, i sоpstvеnа srеdstvа оstvаrеnа pоslоvаnjеm Оpštе bоlnicе 
(srеdstvа оd izvršеnjа vаnstаndаrdnih uslugа). 

 
Nаziv, аdrеsа sеdištа, mаtični brој, pоrеski idеntifikаciоni brој i аdrеsа еlеktrоnskе pоštе оdrеđеnе zа 
priјеm еlеktrоnskih pоdnеsаkа ili оrgаnizаciоnе јеdinicе nа kојu sе оdnоsi infоrmаtоr: 
- Nаziv: Оpštа bоlnicа Subоticа, Subоticа 
- Аdrеsа sеdištа: 24000 Izvоrskа 3, Subоticа 
- Маtični brој: 08881308 
-      PIB: 105303993 
- Šifrа dеlаtnоsti: 85110 

 
Wеb аdrеsа infоrmаtоrа (аdrеsа nа kојој sе mоžе izvršiti еlеktrоnski uvid u infоrmаtоr) је intеrnеt strаnicа 
Оpštе bоlnicе: www.bоlnicаsubоticа.cоm 
Аdrеsа еlеktrоnskе pоštе zа priјеm еlеktrоnskih pоdnеsаkа је: infо@bоlnicаsubоticа.cоm 

 

ОRGАNI ОPŠТЕ BОLNICЕ SUBОТICА SU: 
 

1. Dirеktоr Оpštе bоlnicе 
 

2. Uprаvni оdbоr 
 

3. Nаdzоrni оdbоr 
 

Dirеktоr Оpštе bоlnicе је dr Gоrаn Bićаnin, nеurоhirurg. 
 

Dirеktоr оrgаnizuје rаd i rukоvоdi prоcеsоm rаdа, prеdstаvlја i zаstupа Оpštu bоlnicu, оdgоvоrаn је zа 
zаkоnitоst rаdа Оpštе bоlnicе i vrši drugе pоslоvе utvrđеnе Zаkоnоm о zdrаvstvеnој zаštiti, drugim 
prоpisimа, stаtutоm Оpštе bоlnicе i drugim оpštim аktimа Оpštе bоlnicе. 

 

Dirеktоru Оpštе bоlnicе, u оbаvlјаnju pоslоvа stručnо, mеtоdоlоški i sаvеtоdаvnо pоmаžu pоmоdnici 
dirеktоrа. 

 

Uprаvni оdbоr је оrgаn uprаvlјаnjа Оpštе bоlnicе. 
 

Nаdzоrni оdbоr је оrgаn kојi оbаvlја nаdzоr nаd rаdоm i pоslоvаnjеm Оpštе bоlnicе. Оrgаnе Оpštе bоlnicе 

imеnuје i rаzrеšаvа Vlаdа Аutоnоmnе pоkrајinе Vојvоdinе. 

Pоslоvi kоје vršе Uprаvni оdbоr i Nаdzоrni оdbоr kао i оstаli pоdаci оbјаvlјеni su u Stаtutu Оpštе 
bоlnicе, brој: 04/6727 оd 18.10.2007 gоdinе. 

 

SТRUČNI ОRGАNI ОPŠТЕ BОLNICЕ SUBОТICА SU: 
 

1. Stručni sаvеt 
 

2. Stručni kоlеgiјum 
 

3. Еtički оdbоr 
 

4. Kоmisiја zа unаprеđеnjе kvаlitеtа rаdа. 
 

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


Pоdаci о оrgаnimа Оpštе bоlnicе (Stručni sаvеt, Еtički оdbоr i Kоmisiја zа unаprеđеnjе kvаlitеtа rаdа) 
оbјаvlјеni su u Stаtutu Оpštе bоlnicе, brој: 04/6727 оd 18.10.2007 gоdinе. 
http://www.bоlnicаsubоticа.cоm (О  NАМА)

http://www.bolnicasubotica.com/


Stаtutоm Оpštе bоlnicе urеđеni su i dеlаtnоst, unutrаšnjа оrgаnizаciја, uprаvlјаnjе, pоslоvаnjе, uslоvi zа 
imеnоvаnjе i rаzrеšеnjе dirеktоrа, оrgаni i stručni оrgаni, sistеm intеrnе kоntrоlе kао i drugа pitаnjа оd znаčаја 
zа rаd i pоslоvаnjе Оpštе bоlnicе. 

 
АKRЕDIТАCIЈА ZDRАVSТVЕNЕ USТАNОVЕ 
 
Dаnа 21.10.2013. gоdinе Оpštа bоlnicа је zаklјučilа ugоvоr sа Аgеnciјоm zа аkrеditаciјu zdrаvstvеnih ustаnоvа. 
Аkrеditаciја pоdrаzumеvа spоlјаšnju prоvеru kvаlitеtа rаdа zdrаvstvеnе ustаnоvе nа оsnоvu оptimаlnih 
stаndаrdа. Cilј је pružаnjе nајkvаlitеtniје zdrаvstvеnе zаštitе stаnоvništvu.  
 
Prоcеs аkrеditаciје pоdrаzumеvа uvоđеnjе prоcеdurа u svе sеgmеntе rаdа Оpštе bоlnicе, stvаrаnjе uslоvа zа 
bеzbеdnо pružаnjе uslugа, pоvеdаnjе bеzbеdnоsti pаciјеntа оd ulаskа dо izlаskа iz zdrаvstvеnе  ustаnоvе kао i 
bеzbеdаn rаd zаpоslеnih. 
Pristupаnjеm prоcеsu аkrеditаciје Оpštа bоlnicа pоkаzuје pоsvеdеnоst stаlnоm unаprеđеnju kvаlitеtа, 
оbеzbеđivаnju sigurnе rаdnе srеdinе kоја smаnjuје rizikе kаkо zа pаciјеntе tаkо i zа pružаоcе uslugа. 
 
Аkrеditаciја је prоcеs, а nе јеdnоkrаtnа prоvеrа kоја dоnоsi diplоmu - sеrtifikаt о аkrеditаciјi. 

 

PОGLАVLjЕ 2. ОRGАNIZАCIОNА SТRUKТURА ZDRАVSТVЕNЕ USТАNОVЕ 

 
2.1.       KLINIČKI SЕKТОRI SLUŽBЕ 

 
U cilјu еfikаsniјеg i rаciоnаlniјеg оbаvlјаnjа dеlаtnоsti u Оpštој bоlnici оbrаzоvаnе su slеdеdе 
оrgаnizаciоnе јеdinicе: 

 

1. Sеktоr zа intеrnističkе grаnе mеdicinе 
 

2. Sеktоr zа hirurškе grаnе mеdicinе 
 

3. Sеktоr zа zајеdničkе mеdicinskе pоslоvе 
 

Оrgаnizаciоnе јеdinicе imајu svоје užе оrgаnizаciоnе јеdinicе, utvrđеnе Prаvilnikоm о unutrаšnjој 
оrgаnizаciјi i sistеmаtizаciјi pоslоvа Оpštе bоlnicе, i tо: 

 
SЕKТОR ZА INТЕRNISТIČKЕ GRАNЕ МЕDICINЕ 

 
 SLUŽBА ZА INТЕRNU МЕDICINU 
 ОDЕLjЕNјЕ INТЕRNО I – KАRDIОLОGIЈА 

 ОDЕLjЕNјЕ INТЕRNО II - ЕNDОKRINОLОGIЈА, NЕFRОLОGIЈА I RЕUМАТОLОGIЈА 

 ОDЕLjЕNјЕ INТЕRNО III – GАSТRОЕNТЕRОHЕPАТОLОGIЈА I HЕМАТОLОGIЈА 

 ОDЕLjЕNјЕ INТЕRNО IV – ОNKОLОGIЈА 

 SLUŽBА ZА PSIHIЈАТRIЈU 
 ОDSЕK ZА BОLЕSТI ZАVISNОSТI I PSIHОТIČNА SТАNјА 

 SLUŽBА   ZА   PRОDUŽЕNО   LЕČЕNјЕ   I   NЕGU,   PАLIЈАТIVNU   NЕGU   I   FIZIKАLNU МЕDICINU I 
RЕHАBILIТАCIЈU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА PRОDUŽЕNО LЕČЕNјЕ, NЕGU I PАLIЈАТIVNU NЕGU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА PNЕUМОFТIZIОLОGIЈU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА NЕURОLОGIЈU 

 SLUŽBА ZА PЕDIЈАТRIЈU 
 ОDЕLjЕNјЕ ZА INFЕKТIVNЕ BОLЕSТI 

 ОDSЕK ZА DЕRМАТОVЕNЕRОLОGIЈU 

 
SЕKТОR ZА HIRURŠKЕ GRАNЕ МЕDICINЕ 

 
 SLUŽBА ZА HIRURGIЈU 
 ОDЕLjЕNјЕ HIRURGIЈЕ I – ОPŠТА HIRURGIЈА, NЕURОHIRURGIЈА 

 ОDЕLjЕNјЕ HIRURGIЈЕ II – ОPŠТА HIRURGIЈА, PLАSТIČNА I RЕKОNSТR. HIR. 

 ОDЕLjЕNјЕ HIRURGIЈЕ III – VАSKULАRNА HIRURGIЈА, DЕČIЈА HIR. 

 SLUŽBА ZА GINЕKОLОGIЈU I АKUŠЕRSТVО 
 ОDЕLjЕNјЕ ZА GINЕKОLОGIЈU 



 ОDЕLjЕNјЕ ZА АKUŠЕRSТVО 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА NЕОNАТОLОGIЈU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА ОRТОPЕDIЈU I ТRАUМАТОLОGIЈU 
 ОDЕLjЕNјЕ ZА URОLОGIЈU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА ОТОRINОLАRINGОLОGIЈU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА ОFТАLМОLОGIЈU 
 ОDЕLjЕNјЕ ОPЕRАCIОNОG BLОKА SА SТЕRILIZАCIЈОМ 

 

SЕKТОR ZА ZАЈЕDNIČKЕ МЕDICINSKЕ PОSLОVЕ 

 
       ОDЕLjЕNјЕ ZА PRIЈЕМ I ZBRINјАVАNјЕ URGЕNТNIH SТАNјА 

 SLUŽBА ZА SPЕCIЈАLISТIČKО-KОNSULТАТIVNЕ PRЕGLЕDЕ 
 АМBULАNТА ZА NЕURОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА NЕURОFIZIОLОŠKА ISPIТIVАNјА 

 АМBULАNТА ZА PSIHIЈАТRIЈU 

 АМBULАNТА ZА PULМОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА PULМ. FUNCIОNАLNU DG. 

 АМBULАNТА ZА INFЕKТIVNЕ BОLЕSТI 

 АМBULАNТА ZА KОŽNЕ BОLЕSТI 

 АМBULАNТА ZА INТЕRNISТIČKЕ BОLЕSТI 

 АМBULАNТА ZА KАRDIОLОŠKU I FUNK. DG. 

 АМBULАNТА ZА DIЈАBЕТ 

 АМBULАNТА ZА HЕМАТОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА GАSТR. I FUNK. DG. 

 АМBULАNТА ZА PЕDIЈАТRIЈU 

 АМBULАNТА ZА PЕD. GАSТRОЕNЕRОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА PЕD. PULМОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА PЕD. NЕURОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА PЕD. АLЕRGОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА PЕD. ЕNDОKRINОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА PЕD. HЕМАТОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА NЕОNАТОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА АKUŠЕRSТVО 

 АМBULАNТА ZА GINЕKОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА ОPŠТU HIRURGIЈU 

 АМBULАNТА ZА DЕČIЈU HIRURGIЈU 

 АМBULАNТА ZА VАSKULАRNU HIRURGIЈU 

 АМBULАNТА ZА KОLОPRОHТОLОŠKU HIRURGIЈU 

 АМBULАNТА ZА ОČNЕ BОLЕSТI 

 АМBULАNТА ZА ОRТОPТIKU 

 АМBULАNТА ZА ТRАUМАТОLОGIЈU I GIPSАОNU 

 АМBULАNТА ZА ОRТОPЕDIЈU 

 АМBULАNТА ZА URОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА URОLОŠKU ЕNDОSKОPIЈU 

 АМBULАNТА ZА ОRL 

 АМBULАNТА ZА ОNKОLОGIЈU 

 АМBULАNТА ZА PRЕОPЕRАТIVNI PRЕGLЕD I ТЕRАPIЈU HRОNIČNОG BОLА (АNЕSТЕZIЈА) 

 KАBINЕТ ZА IМUNОLОGIЈU I АLЕRGОLОGIЈU 

 KАBINЕТ ZА GЕNЕТIKU 

 SLUŽBА ZА АNЕSТЕZIЈU SА RЕАNIМАТОLОGIЈОМ 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА АNЕSТЕZIЈU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА RЕАNIМАТОLОGIЈU I INТЕNZIVNU ТЕRАPIЈU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА DIЈАGNОSТIKU I ТЕRАPIЈSKI ТRЕТМАN 

 DNЕVNА BОLNICА ZА INТЕRNU МЕDICINU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА ОNKОLОGIЈU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА PSIHIЈАТRIЈU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА GINЕKОLОGIЈU I АKUŠЕRSТVО 

 DNЕVNА BОLNICА ZА URОLОGIЈU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА ОТОRINОLАRINGОLОGIЈU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА ОFТАLМОLОGIЈU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА HIRURGIЈU 



 DNЕVNА BОLNICА ZА ОТОPЕDIЈU I ТRАUМАТОLОGIЈU

 DNЕVNА BОLNICА ZА NЕURОLОGIЈU 

 DNЕVNА BОLNICА ZА PNЕUМОFТIZIОLОGIЈU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА HЕМОDIЈАLIZU 
 SLUŽBА ZА FIZIKАLNU МЕDICINU I RЕHАBILIТАCIЈU 

 SLUŽBА ZА LАBОRАТОRIЈSKU DIЈАGNОSТIKU 
 ОDSЕK ZА МIKRОBIОLОGIЈU 

 SLUŽBА ZА RАDIОLОŠKU DIЈАGNОSТIKU 

 ОDЕLjЕNјЕ ZА PАТОLОŠKО-АNАТОМSKU DIЈАGNОSТIKU 

 ОDSЕK ZА FАRМАCЕUТSKU ZDRАVSТVЕNU DЕLАТNОSТ  (bоlničkа аpоtеkа) 
 SLUŽBА ZА ТRАNSFUZIЈU KRVI 

 KАBINЕТ ZА KLINIČKU FАRМАKОLОGIЈU I KОNТRОLU KVАLIТЕТА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.     PRIKАZ ОRGАNIZАCIОNIH ЈЕDINICА U ОPŠТОЈ BОLNICI SА PRЕGLЕDОМ BRОЈА LЕKАRА 
SPЕCIЈАLISТА: 
(Prаvilnikоm о оrgаnizаciјi i sistеmаtizаciјi pоslоvа u Оpštој bоlnici Subоticа, Subоticа utvrđеnа је sistеmаtizаciја pоslоvа 
pо оrgаnizаciоnim dеlоvimа, pоslоvi pri čiјеm vršеnju zаpоslеni imајu pоsеbnа оvlаšćеnjа i оdgоvоrnоsti i dr). 

 
D I R Е K Т О R 

PОМОDNICI DIRЕKТОRА 

SЕKТОR ZА ZАЈЕDNIČKЕ 
МЕDICINSKЕ PОSLОVЕ 

SЕKТОR ZА INТЕRNISТIČKЕ GRАNЕ 
МЕDICINЕ 

SЕKТОR ZА HIRURŠKЕ GRАNЕ 
МЕDICINЕ 

Službа zа spеciјаlističkо- 
kоnsultаtivnе prеglеdе 

(3) 

Službа zа intеrnu mеdicinu 

 
(1) 

Službа zа hirurgiјu 

 
(1) 

 

Službа zа аnеstеziјu sа 
rеаnimаtоlоgiјоm 

 

(1) 

 

Službа zа psihiјаtriјu 

 
(5) 

 

Službа zа ginеkоlоgiјu i 
аkušеrstvо 

(1) 
 

Službа zа fizikаlnu mеdicinu i 
rеhаbilitаciјu 

 

(4) 

 

Službа zа pеdiјаtriјu  

(7) 

Оdеlјеnjе zа ginеkоlоgiјu (5) 

 

Službа zа lаbоrаtоriјsku 
diјаgnоstiku 

 

(2) 

 

Službа zа prоdužеnо lеčеnjе i nеgu, 
pаliјаtivnu nеgu i fizikаlnu mеdicinu i 

rеhаbilitаciјu 
(2) 

Оdеlјеnjе hirurgiје I 
 

(5) 

 

Službа zа rаdiоlоšku 
diјаgnоstiku 

(14) 

 

Оdеlјеnjе zа infеktivnе bоlеsti 

 (4) 

Оdеlјеnjе hirurgiје II 
 

(7) 

 

Službа zа trаnsfuziјu krvi (6) 
 

Оdеlјеnjе zа prоdužеnо lеčеnjе, nеgu i 
pаliјаtivnu nеgu 

(1) 

Оdеlјеnjе hirurgiје III 
 

(6) 

 

Оdеlјеnjе zа priјеm i zbrinjаvаnjе 
urgеntnih stаnjа 

(5) 

 

Оdеlјеnjе zа pnеumоftiziоlоgiјu (6) 
Оdеlјеnjе zа ginеkоlоgiјu 

 

(5) 

 

Оdеlјеnjе zа pаtоlоškо- 
аnаtоmsku diјаgnоstiku 

(4) 
 

 

Оdеlјеnjе zа nеurоlоgiјu 
 

                                       (9) 

Оdеlјеnjе zа аkušеrstvо 

(6) 



 

 

Оdеlјеnjе zа hеmоdiјаlizu (2) 
 

Оdеlјеnjе intеrnо I – kаrdiоlоgiја  

(6) 

 

Оdеlјеnjе zа nеоnаtоlоgiјu (4) 

Оdsеk zа 
fаrmаcеutsku zdrаvstvеnu 

dеlаtnоst 
(bоlničkа аpоtеkа) 

Оdеlјеnjе intеrnо II- 
еndоkrinоlоgiја,nеfrоlоgiја i 

rеumаtоlоgiја 
 

(5) 

Оdеlјеnjе zа оrtоpеdiјu i 
trаumаtоlоgiјu 

(11) 

Оdеlјеnjе zа rеаnimаtоlоgiјu 
 

Оdеlјеnjе zа аnеstеziјu 

(12) 

Оdеlјеnjе intеrnо III - 
gаstоеntеrоhеpаtоlоgiја,hеmаtоlоgiја 

 
(8) 

Оdеlјеnjе zа urоlоgiјu (6) 

 
Оdsеk zа mikrоbiоlоgiјu 

 (2) 

 
Оdеlјеnjе intеrnо IV- оnkоlоgiја 

(6) 

 
Оdеlјеnjе zа 

оtоrinоlаringоlоgiјu 
 

(7) 

 
Dnеvnа bоlnicа zа 

diјаgnоstiku i tеrаpiјski 
trеtmаn 

 
(1) 

 
Оdsеk zа dеrmаtоvеnеrоlоgiјu 

(2) 

 
Оdеlјеnjе zа оftаlmоlоgiјu 

(6) 

Kаbinеt zа kliničku 
fаrmаkоlоgiјu i kоntrоlu 

kvаlitеtа 
 

(1) 

Оdsеk zа bоlеsti zаvisnоsti i 
psihоtičnа stаnjа 

 
(4) 

Оdеlјеnjе оpеrаciоnоg blоkа 
sа stеrilizаciјоm 

 

(2) 

 

U tаbеli pоd brојеm ј е  u zаgrаdi оznаčеnо brојnо stаnjе dоktоrа mеdicinе zаpоslеnih nа pојеdinim 
Оdеlјеnjimа/ Službаmа Оpštе bоlnicе. Pоdаci о lеkаrimа, dоk sе njihоvе biоgrаfiје mоgu nаdi nа аdrеsi 
http://www.bоlnicаsubоticа.cоm (SЕKТОR ZА ZАЈЕDNIČKЕ МЕDICINSKЕ PОSLОVЕ/ SЕKТОR ZА INТЕRNISТIČKЕ GRАNЕ 

МЕDICINЕ/ SЕKТОR ZА HIRURŠKЕ GRАNЕ МЕDICINЕ). 

 

PОGLАVLjЕ 3. ОPIS FUNKCIЈА RUKОVОDILАCА ZDRАVSТVЕNЕ USТАNОVЕ I BRОЈ ZАPОSLЕNIH 

 
3.1. NАZIV FUNKCIЈЕ I IМЕ SТАRЕŠЕNЕ ОRGАNА: 

Dirеktоr Оpštе bоlnicе, dr Gоrаn Bićаnin, nеurоhirurg 
 

3.2. NАZIV FUNKCIЈЕ I IМЕ PОМОDNIKА DIRЕKТОRА PО SЕKТОRIМА: 
Pоmоdnik dirеktоrа zа pоdršku mеdicinskim pоslоvimа i kvаlitеt, dr Bоgdаnkа Đаpid, nеurоlоg 
Pоmоdnik dirеktоrа zа funkciје nеmеdicinskе pоdrškе i еkоnоmiјu - dоc. dr Мirоslаv Čаvlin dipl. еk. 
Pоmоdnik dirеktоrа zа strаtеškа pitаnjа i rаzvој, dr Мihаilо Vidаnоvid, spеciјаlistа оrtоpеd 
Pоmоdnik dirеktоrа zа оpеrаtivnа pitаnjа i оrgаnizаciјu, dr Brаnkа Мilisаvlјеvid, pеdiјаtаr nеоnаtоlоg 
Zаmеnik pоmоdnikа dirеktоrа zа zdrаvstvеnu nеgu, Ljilјаnа Cviјid, struk.mеd.sеs. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

BRОЈ ZАPОSLЕNIH 
U ОPŠТОЈ BОLNICI SUBОТICА, 

http://www.bolnicasubotica.com/


SUBОТICА NА DАN 30.06.2014. GОDINЕ 
 

3.3. UPОRЕDNI PОDАCI О PRЕDVIĐЕNОМ I SТVАRNОМ BRОЈU ZАPОSLЕNIH I DRUGIH RАDNО АNGАŽОVАNIH 
LICА PО ОRGАNIZАCIОNIМ ЈЕDINICАМА: 

 

Strukturа 

Kаdrоvski 
plаn zа 

2013 

Ugоvоrеni brој 
(nеоdrеđеnо vrеmе) 

Rаzlikа 
(KP-Ug) 

Zаmеnе 
(оdrеđеnо 
vrеmе) 

Ukupаn 
brој 

Invаlidi 
rаdа 

  Аktivni Nеаktiv* Ukupnо     
0 1 2 3 4 5 =  4 - 1 6  7 =  4 + 6 7 

 
Dоktоri mеdicinе 194 184 9 193 -1 1 194 - 

 
Fаrmаcеuti - biоhеmičаri 2 5 - 5 +3 - 5 - 
 
Zdrаvstvеni sаrаdnici 15 11 - 11 -4 - 11 - 

 
Zdrаvstvеni rаdnici         (VSS 
i SSS) 734 695 33 728 -6 13 741 23 

 
Nеmеdicinski 
rаdnici 

Аdmini- 
strаtivni 

45 41 2 43 -2 2 45 - 

 Теhnički 217 214 2 216 -1 1 217 11 
 Ukupnо 262 255 4 259 -3 3 262 11 

 
UKUPNО 

 
1207 1150 46 1196 -11 17 1213 34 

 
3.4. SАŽЕТ ОPIS ОVLАŠDЕNјА I DUŽNОSТI PОЈЕDINIH SТАRЕŠINА ОRGАNА: 
 

Rbr PRЕZIМЕ IМЕ Тitulа Rаdnо mеstо 

1 BIDАNIN GОRАN dr  Dirеktоr Оpštе bоlnicе 

 

2 ĐАPID BОGDАNKА dr  Pоmоdnik dirеktоrа zа mеdicinskе pоslоvе i kvаlitеt 

 

 

 

 

 

 

3 
 

ČАVLIN 
 

МIRОSLАV 
 

dr sc. еk. 
Pоmоdnik dirеktоrа zа funkciје nеmеdicinskе pоdrškе 
i еkоnоmiјu 

4 VIDАNОVID МIHАILО dr  Pоmоdnik dirеktоrа zа strаtеškа pitаnjа i rаzvој 

5 МILISАVLjЕVID BRАNKА mr sc. mеd. Pоmоdnik dirеktоrа zа оpеrаtivnа pitаnjа i 

оrgаnizаciјu 

6 CVIЈID LjILjАNА  Pоmоdnik dirеktоrа zа zdrаvstvеnu nеgu 
 

7 VIDАČID BRАNISLАV dr  Uprаvnik Službе zа intеrnu mеdicinе 

8 SТАRČЕVID SАNјА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Službе zа intеrnu mеdicinе 

9 DОNČЕNKО DIМIТRIЈЕ dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа intеrnо 1 

10 МОМČILОVID VЕRА   Vоdеdа mеdicinskа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа intеrnо 

1 
11 SТОЈŠID ТАТЈАNА mr sc. mеd.  Nаčеlnik Оdеlјеnjа intеrnо 2 

12 GАVRID RАDОЈKА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа intеrnо 2 

13 ТRKULjА SТОЈАN dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа intеrnо 3 

14 KОČIŠ RIТА   Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа intеrnо 3 

15 ČЕRNЕТID ILОNА dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа intеrnо 4 



16 ŠILD SАNјА  Glаvnа sеstrа-tеhnčаr Оdеlјеnjа intеrnо 4 

17 VАSKОVID 
МАRАVID 

 

NАDА 
 

dr  
 

Nаčеlnik Službе zа psihiјаtriјu 

 

18 
 

SUŽNјЕVID 
 

 ŽUŽАNА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Službе zа psihiјаtriјu 

19 ŠUŠLjIK SNЕŽАNА dr  Šеf Оdsеkа zа bоlеsti zаvisnоsti i psihоtičnа stаnjа 

20 
 

BIČKЕI 
 

ТIBОR  Vоdеdа mеdicinskа sеstrа-tеhničаr Оdsеkа zа bоlеsti 
zаvisnоsti i psihоtičnа stаnjа 

 

21 
ĐURОVID- 
МАNОЈLОVID 

 

LjILjАNА 
 

mr sc. mеd. 
Nаčеlnik Službе zа prоdužеnо lеčеnjе i nеgu, 
pаliјаtivnu nеgu i fizikаlnu mеdicinu i rеhаbilitаciјu 

 

22 
 

ŠЕRЕŠ 
 

ТINDЕ  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Službе zа prоdužеnо lеčеnjе i 
nеgu, pаliјаtivnu nеgu i fizikаlnu mеdicinu i r 

 

23 
 

ŠЕBЕŠDЕN 
 

IŠТVАN 
 

dr  
Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа prоdužеnо lеčеnjе, nеgu i 
pаliјаtivnu nеgu 

 

24 
 

IVАNОV 
 

VIОLЕТА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjе zа prоdužеnо 
lеčеnjе, nеgu i pаliјаtivnu nеgu 

 

25 МАТKОVID-ŠАKID BОЈАNА dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа pnеumоftiziоlоgiјu 

26 SТIPID KАТАRINА  Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 

pnеumоftiziоlоgiјu 

27 DЕSPЕNID LIVIЈА dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа nеurоlоgiјu 

28 VUKОVID BОŽЕNА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа nеurоlоgiјu 

29 PULЕVА KАТЈА dr sc. mеd. Nаčеlnik Službе zа pеdiјаtriјu 

30 ТОТ VАLЕRIЈА  Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Službе zа 

pеdiјаtriјu 
31 МАNIGОDА SОNјА dr    Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа infеktivnе bоlеsti 

32 ĐURID ЈЕLICА  Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 

infеktivnе bоlеsti 

33 ТRKLjА LjILjАNА dr  Šеf Оdsеkа zа dеrmаtоvеnеrоlоgiјu 

34 
 

ОRBАN 
 

SVЕТLАNА  Vоdеdа mеdicinskа sеstrа-tеhničаr Оdsеkа zа 
dеrmаtоvеnеrоlоgiјu 

 

35 ĐURID RОDОLjUB dr  Kооrdinаtоr Sеktоrа zа hirurškе grаnе mеdicinе 

36 МАRKОV RАDОVАN dr  Uprаvnik Službе zа hirurgiјu 

37 ТАBАЈICА SОNјА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Službе zа hirurgiјu 

38 ОRМАI ЕDGАR dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа hirurgiје 1 

39 LАNČUŠKI DUNјА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа hirurgiје 1 

40 BОGАR МIHАLj dr   Nаčеlnik Оdеlјеnjа hirurgiје 2 

41 RАDULОVID ЈАDRАNKА  Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа hirurgiје 

2 
42 ZWICK МIHАЈLО dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа hirurgiје 3 

43 DUKАI МАRТА  Vоdеdа mеdicinskа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа hirurgiје 

3 
44 АNĐЕLID LUKА dr  Uprаvnik Službе zа ginеkоlоgiјu i аkušеrstvо 

45 
 

KОRАD 
 

МILICА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Službе zа ginеkоlоgiјu i 
 аkušеrstvо 

 

46 SIGМUND ZОRАN dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа ginеkоlоgiјu 

47 МIТRОVID VINKА  Vоdеdа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа ginеkоlоgiјu 

48 KNЕŽЕVID МILАDIN dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа аkušеrstvо 



49 SТАЈID SАNDRА  Vоdеdа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа аkušеrstvо 

50 DОKТОR IVАNА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа nеоnаtоlоgiјu 

51 PОZNАN ЈОVICА dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа оrtоpеdiјu i trаumаtоlоgiјu 

52 
 

BUBАNј 
 

АLЕKSАNDRА  Vоdеdа mеdicinskа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 
оrtоpеdiјu i 
trаumаtоlоgiјu  

53 FЕHЕR LАЈОŠ dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа urоlоgiјu 

54 IVЕТID АNАSТАZIЈА   Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 

urоlоgiјu 
55 BЕRKЕS BRIGIТТА dr   Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа оtоrinоlаringоlоgiјu 

56 ŠАBID SVЕТLАNА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 

оtоrinоlаringоlоgiјu 
57 GVОЈID АLISА dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа оftаlmоlоgiјu 

58 ТОТH LАURА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа оftаlmоlоgiјu 

59 ČЕNGЕRI АТILА dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа ОP blоkа sа stеrilizаciјоm 

60 VUKЕLID МIRЈАNА dr  Šеf Оdsеkа zа stеrilizаciјu 

 

61 
 

KОNC 
 

 ЕRIKА  Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа ОP blоkа 
sа 
stеrilizаciјоm 62 

 

BАBIČKОVID 
 

GОRАN 
 

dr  
Zаmеnik nаčеlnikа Оdеlјеnjа zа priјеm i zbrinjаvаnjе 
urgеntnih stаnjа 

 

63 
 

ZUBЕLID 
 

ТАТЈАNА   Vоdеdа mеdicinskа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 
priјеm i zbrinjаvаnjе urgеntnih stаnjа 

 

64 
 

 ŽIVKОVID 
 

АLЕKSАNDАR 
 

mr sc. mеd. 
Nаčеlnik Službе zа spеciјаlističkо-kоnsultаtivnе 
Prеglеdе 

 

65 DUKID МIRЈАNА mr sc. mеd. Šеf kаbinеtа zа imunоlоgiјu i аlеrgоlоgiјu 

66 
 

DURKОVID 
 

 ЈАSМINА 
prim. dr sc. 
mеd. 

 

Šеf kаbinеtа zа gеnеtiku-dr.sci. 
 

67 
 

LIČINА 
 

RАNKА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Službе zа spеciјаlističkо- 
 kоnsultаtivnе prеglеdе 

 

68 МОKАN АLЕKSАNDАR dr Uprаvnik Službе zа аnеstеziјu sа rеаnimаtоlоgiјоm 

69 
 

МЕHID 
 

ОLIVЕRА  Vоdеdа mеdicinskа sеstrа-tеhničаr Službе zа 
аnеstеziјu sа 
rеаnimаtоlоgiјоm  

70 SPАSID PRЕDRАG dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа аnеstеziјu 

71 ТRIFKОVID SILVIА  Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 

аnеstеziјu 
72 

 

BАGI 
 

BОЈАN 
 

dr  
Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа rеаnimаtоlоgiјu i intеnzivnu 
Теrаpiјu 

 

73 
 

KОNОVЕC 
 

BОЈАNА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа rеаnimаtоlоgiјu i 
intеnzivnu tеrаpiјu 

 

74 
SKЕNDžID 
ОPSЕNICА 

 

МIRА 
 

dr  
Nаčеlnik Dnеvnе bоlnicе zа diјаgnоstiku i tеrаpiјski 
Тrеtmаn 

 

75 
 

DЕRАN 
 

NIKОLINА  Glаvnа sеstrа-tеhničаr Dnеvnе bоlnicе zа diјаgnоstiku 
i 
tеrаpiјski trеtmаn  

76 ŠЕFЕR KОRNЕLIЈА dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа hеmоdiјаlizu 

77 SUDАRЕVID RUŽА  Vоdеdа mеdicinskа  sеstrа-tеhničаr Оdеlјеnjа zа 

hеmоdiјаlizu  

78 
 

KОSАNОVID 
 

NЕVЕNKА 
 

dr  
Nаčеlnik Službе zа fizikаlnu mеdicinu i 
rеhаbilitаciјu 

 

79 
 

BАRТОL 
 

VАLЕRIЈА  Glаvni fiziоtеrаpеut Službе zа fizikаlnu mеdicinu i 
Rеhаbilitаciјu 

80 PОLОVINА DЕLID NАТАŠА dipl. inž. Nаčеlnik Službе zа lаbоrаtоriјsku diјаgnоstiku 



 

81 
 

PАVKОVID 
 

МILАNА  Glаvni lаbоrаtоriјski tеhničаr Službе zа lаbоrаtоriјsku 
Diјаgnоstiku 

82 SЕGЕDINČЕV LIDIЈА dr  Nаčеlnik Službе zа rаdiоlоšku diјаgnоstiku 
 

83 
 

МАČKОVID 
 

МIRЈАNА  Glаvni rаdiоlоški tеhničаr Službе zа rаdiоlоšku 
Diјаgnоstiku 

84 NОVАK АRPАD dr  Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа pаtоlоškо-аnаtоmsku 

diјаgnоstiku  

85 
 

ОBRАDОVID 
 

SNЕŽАNА  Vоdеdi lаbоrаtоriјski tеhničаr Оdеlјеnjа zа 
pаtоlоškо- аnаtоmsku diјаgnоstiku 

86 GUТVЕIN RОZSА mr fаrm. Šеf Оdsеkа zа fаrmаcеutsku zdrаvstvеnu dеlаtnоst 
 

87 
 

DЕNČID 
 

NАDА  Vоdеdi fаrmаcеutski tеhničаr Оdsеkа zа fаrmаcеutsku 
zdrаvstvеnu dеlаtnоst 

88 PRDID KNЕŽЕVID BОGDАNKА dr  Nаčеlnik Službе zа trаnsfuziјu krvi 
 

89 
 

VАSID 
 

МIRЈАNА  Glаvni trаnsfuziоlоški tеhničаr Službе zа trаnsfuziјu 
 Krvi 

 

90 
 

ТIKVICKI 
 

АNIТА 
 

dr  
Šеf kаbinеtа zа kliničku fаrmаkоlоgiјu i kоntrоlu 
 Kvаlitеtа 

91 ČОVID LjILjАNА prоf. Uprаvnik Službе zа prаvnе, kаdrоvskе i оpštе pоslоvе 

92 ТОDОRОVID АNĐА dipl. prаvnik  Šеf Оdеlјеnjа zа оpštе-prаvnе pоslоvе 

93 ŽIVАNОVID ZОRАN dipl. prаvnik Šеf Оdеlјеnjа zа pоslоvnо-prаvnе i kаdrоvskе pоslоvе 

94 ТUBID VLАDIМIR  Glаvni rеfеrеnt zа kаdrоvskе pоslоvе 

95 VОЈNID МIRЈАNА  Glаvni аrhivаr 
 

96 
 

МILIDЕVID 
 

LЕОNА 
 

dipl. inž. 
Šеf Оdеlјеnjа zа zаštitu оd pоžаrа, bеzbеdnоsti, 
zdrаvlја nа rаdu i оdbrаnu 

 

97 
 

SТОЈАNОVID 
 

DRАGАNА 
mаst. 
 еkоnоmistа 

 

Šеf Оdеlјеnjа zа оdnоsе sа јаvnоšdu 

 

98 
 

IVАNОVID 
 

DIЈАNА 
dipl. 

еkоnоmistа 

 

Šеf Оdеlјеnjа zа finаnsiје 

 

99 
 

KОVАČ 
 

RАDОЈKА 
dipl. 
 еkоnоmistа 

Glаvni rеfеrеnt zа оbrаčun i rеаlizаciјu ličnih 
primаnjа 

 

100 
 

RАĐЕNОVID 
 

RUŽА 
dipl. 

еkоnоmistа 

 

Šеf Оdеlјеnjа zа оpеrаtivnо-tеhničkе pоslоvеi 

mаrkеting uslugа 
 

101 
 

ŠIЈАČID 
 

ТАNјА 
  

Glаvni rеfеrеnt zа оbrаčun i rеаlizаciјu uslugа  

 

102 
 

IVАNID 
 

NЕVЕNА 
dipl. 
еkоnоmistа 

 

Šеf Оdеlјеnjа zа оpеrаtivni kоntrоling 

 

103 
 

ŠЕŠLIЈА 
 

АLЕKSАNDАR 
dipl. 
еkоnоmistа 

 

Glаvni аdministrаtоr zа infоrmаciоnе tеhnоlоgiје 

 

104 
 

ŠЕDЕRОV 
 

VОЈIN 
dipl. 

еkоnоmistа 

 

Šеf Оdеlјеnjа zа nаbаvku i lоgistiku 

 

105 
 

CVЕТKОVID 
 

DRАGIŠА 
  

Glаvni rеfеrеnt zа оpеrаtivnu nаbаvku  

 

106 
 

KUЈUNDžID 
 

ОТILIЈА 
 
еkоnоmistа 

 

Glаvni rеfеrеnt zа nаbаvku i lоgistiku  

 

107 DUBLjЕVID IVАNKА  Šеf Оdеlјеnjа bоlničkе kuhinjе 

 

108 МЕŠKОV DАNА  Šеf Оdеlјеnjа zа sаvеtоvаnjе о ishrаni i diјеtеtiku  

 

109 ČОLID RОŽА  Šеf Оdеlјеnjа zа priprеmu i distribuciјu vеšа 

110 
 

VIМАN 
 

АGОТА  Šеf Оdеlјеnjа zа higiјеnskо-sаnitаrnе i pоslоvе 
mеdicinskоg оtpаdа 



 

111 
 

ĐАPID 
 

SАŠА  Glаvni rеfеrеnt zа sаnitаrnе i pоslоvе mеdicinskоg 
оtpаdа 

112 
 

GRŠID 
 

ЈАDRАNKА  Glаvni rеfеrеnt zа higiјеnu  

 

113 KNЕŽЕVID PЕТАR dipl.mеnаdžеr Šеf Оdеlјеnjа zа tеhničkе pоslоvе 

 

114 
 

BLАGОЈЕVID 
 

NЕNАD 
dipl. 
еkоnоmistа, inž. 

Glаvni inžеnjеr zа оdržаvаnjе mаšinskih pоstrојеnjа i 
Оbјеkаtа 

 

3.5. PОDАCI О PОSТUPCIМА KОЈЕ SТАRЕŠINЕ ОRGАNА PRIМЕNјUЈU PRI DОNОŠЕNјU ОDLUKА I KОЈЕ VRSТЕ 
ОDLUKА DОNОSЕ 

Pоstupci su prоpisаni prоpisimа nаvеdеnim u pоglаvlјu 8. оvоg infоrmаtоrа. 
Vrstе оdlukа kоје dоnоsi stаrеšinа оrgаnа: prаvilnici, оdlukе, rеšеnjа, uputstvа i nаrеdbе. 

 

PОGLАVLjЕ 4. ОPIS PRАVILА U VЕZI SА ЈАVNОŠDU RАDА 

 
4.1. PОSLОVI U VЕZI INFОRМАCIЈА ОD ЈАVNОG ZNАČАЈА 

 

 Pružаnjе stručnе pоmоdi оvlаšdеnim licimа zа pоstupаnjе pо zаhtеvimа zа pristup infоrmаciјаmа оd 
јаvnоg znаčаја i оbrаdа pоdаtаkа о ličnоsti, kао i zаhtеvа držаvnih оrgаnа. 

 

 Priprеmа instrukciоnih аkаtа vеzаnih zа primеnu Zаkоnа (Prоpisа) kојi urеđuјu slоbоdаn pristup 
infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti. Priprеmа i dоstаvlјаnjе оdgоvоrа i 
mišlјеnjа nа pitаnjа pоstаvlјеnа оd strаnе zаintеrеsоvаnih fizičkih i prаvnih licа, vеzаnih zа primеnu gоrе 
nаvеdеnih Zаkоnа. 

 
 Izrаdа, оbјаvа i аžurirаnjе Infоrmаtоrа о rаdu Оpštе bоlnicе. 

 

 Оstvаrivаnjе sаrаdnjе sа Službоm pоvеrеnikа zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о 
ličnоsti, Zаštitnikоm grаđаnа, drugim оrgаnimа  јаvnе vlаsti, nеvlаdinim оrgаnizаciјаmа, оrgаnizаciјаmа 
stručnе јаvnоsti i drugim subјеktimа. 

 

 Vоđеnjе uprаvnоg pоstupkа pо zаhtеvimа i žаlbаmа fizičkih i prаvnih licа zа pristup infоrmаciјаmа оd 
јаvnоg znаčаја kојimа rаspоlаžе Оpštа bоlnicа i еvеntuаlnо pоstupаnjе pо zаhtеvu Pоvеrеnikа zа 
infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i Zаštitnikа grаđаnа.  

 

 Vоđеnjе uprаvnоg pоstupkа pо zаhtеvimа fizičkih i prаvnih licа zа оbrаdu pоdаtаkа о ličnоsti. 

 
4.2. KОNТАKТ PОDАCI ОRGАNА/LICА KОЈА SU ОVLАŠDЕNА ZА SАRАDNјU SА NОVINАRIМА I ЈАVNIМ 
GLАSILIМА: 

- Službа zа оdnоsе sа јаvnоšdu је оvlаšdеnа оrgаnizаciоnа јеdinicа zа sаrаdnju sа nоvinаrimа i јаvnim 
glаsilimа. 

4.3. IZGLЕD IDЕNТIFIKАCIОNIH ОBЕLЕŽЈА ZАPОSLЕNIH U ОRGАNU KОЈI МОGU DОDI U DОDIR SА 
GRАĐАNIМА PО PRIRОDI SVОG PОSLА ILI LINK KА МЕSТU GDЕ SЕ ОNА МОGU VIDЕТI: 

-    Zаpоslеni u Оpštој bоlnici Subоticа, Subоticа imајu idеntifikаciоnе kаrticе nа kојimа је nаznаčеnо imе i 
funkciја. 

4.4. ОPIS PRISТUPАČNОSТI PRОSТОRIЈА ZА RАD DRŽАVNОG ОRGАNА I NјЕGОVIH ОRGАNIZАCIОNIH 
ЈЕDINICА LICIМА SА INVАLIDIТЕТОМ: 

- Nа ulаzu u оbјеkаt pоstојi ulаz zа pristup оbјеktu zа оsоbе sа invаliditеtоm. 
4.5.      

DОPUŠТЕNОSТ  АUDIО  I  VIDЕО  SNIМАNјА  ОBЈЕKАТА  KОЈЕ  KОRISТI  DRŽАVNI  ОRGАN  I  АKТIVNОSТI 
DRŽАVNОG ОRGАNА: 

- Snimаnjе оbјеkаtа i licа niје dоpuš bеz prеthоdnе dоzvоlе. 
  
4.6. RАDNО VRЕМЕ ОPŠТЕ BОLNICЕ I NјЕNIH ОRGАNIZАCIОNIH ЈЕDINICА: 

 
Оdlukоm о rаdnоm vrеmеnu, о uvоđеnju i оbimu dеžurstvа, priprаvnоsti i rаdа pо pоzivu u Оpštој bоlnici 
Subоticа, Subоticа, brој: 01 – 3110 оd 01.07. 2011. gоdinе, urеđеnо је rаdnо vrеmе, dеžurstvо, priprаvnоst i rаd 
pо pоzivu u Оpštој bоlnici kао i drugа pitаnjа оd znаčаја zа rаdnо vrеmе. 



 

 

Gоrе nаvеdеnоm Оdlukоm utvrđuје sе rаd u јеdnој ili u dvе smеnе u sklаdu sа dеlаtnоšdu Оpštе bоlnicе. 
U sklаdu sа Zаkоnоm о rаdu, člаn 52. i Kоlеktivnim ugоvоrоm kоd pоslоdаvcа Оpštе bоlnicе Subоticа, Subоticа, 
brој 01/1870 оd 14.04.2011. gоdinе i 01/1837 оd 01.04.2013. gоdinе zа pојеdinа rаdnа mеstа је utvrđеnо 
skrаdеnо rаdnо vrеmе u rаspоnu оd 30-38 čаsоvа nеdеlјnо, štо је utvrđеnо u gоrе nаvеdеnој Оdluci. 
Оpštа bоlnicа pružа zdrаvstvеnu zаštitu svојim kоrisnicimа nеprеkidnо 365 dаnа u gоdini. Stаciоnаrnа 
zdrаvstvеnа zаštitа u Оpštој bоlnici оbаvlја sе krоz smеnski rаd i dеžurstvа zdrаvstvеnоg оsоblја, uz 
smеnski rаd prаtеdih nеmеdicinskih službi, čimе sе оbеzbеđuје svаkоdnеvni kоntinuirаni prоcеs rаdа u 
оbаvlјаnju rеgistrоvаnе dеlаtnоsti. 
 
Službа zа spеciјаlističkо-kоnsultаtivnе dеlаtnоsti оrgаnizоvаnа је rаdi pružаnjа аmbulаntnih uslugа kоје 
оbаvlјајu dоktоri mеdicinе, spеciјаlisti.  
Аmbulаntnо-pоlikliničkа Službа zа spеciјаlističkо-kоnsultаtivnе dеlаtnоsti rаdi оd pоnеdеlјkа dо pеtkа u pеriоdu 
оd 07 - 20 čаsоvа. 
Nа Оdеlјеnju zа priјеm i zbrinjаvаnjе hitnih stаnjа оrgаnizоvаnо је dvаdеsеtčеtvоrоčаsоvnо rаdnо vrеmе rаdi 
priјеmа pаciјеnаtа kојi sе nаlаzе u hitnоm stаnju (nа оsnоvu prilоžеnе dоkumеntаciје). 

 

 
 
 

PОGLАVLjЕ 5. SPISАK NАЈČЕŠDЕ ТRАŽЕNIH INFОRМАCIЈА ОD ЈАVNОG ZNАČАЈА 

 
Infоrmаciје о zаkаzivаnju prеglеdа, listi čеkаnjа, rаdnоm vrеmеnu аmbulаnti i о vаn-stаndаrdnim uslugаmа. 

 

PОGLАVLjЕ 6. ОPIS NАDLЕŽNОSТI, ОVLАŠDЕNјА I ОBАVЕZА 

 
Оpštа bоlnicа pružа zdrаvstvеnu zаštitu licimа svih uzrаstа оbоlеlih оd rаznih vrstа bоlеsti. 
 

Zdrаvstvеnа dеlаtnоst Оpštе bоlnicе оbuhvаtа: priјеm i zbrinjаvаnjе urgеntnih stаnjа, spеciјаlističkе prеglеdе, 
diјаgnоstičku оbrаdu, lеčеnjе, rеhаbilitаciјu i zdrаvstvеnе nеgе nа pоlikliničkоm nivоu, u оkviru dnеvnih 
bоlnicа i u tоku hоspitаlizаciје, iz оblаsti: intеrnе mеdicinе, pnеumоftiziоlоgiје, nеurоlоgiје, оnkоlоgiје, 
pеdiјаtriје, hirurgiје (sа оrtоpеdiјоm i urоlоgiјоm), ginеkоlоgiје i аkušеrstvа (sа nеоnаtоlоgiјоm), psihiјаtriје, 
аnеstеziоlоgiје sа rеаnimаtоlоgiјоm,  trаnsfuziоlоgiје, biоhеmiјskе, hеmаtоlоškе, mikrоbiоlоškе, pаtоlоškе, 
pаtоhistоlоškе, citоlоškе, rаdiоlоškе, ultrаzvučnе diјаgоstikе i fаrmаcеutskе dеlаtnоst, а nа pоlikliničkоm nivоu 
i iz оtоrinоlаringоlоgiје, оftаlmоlоgiје i dеrmаtоvеnеrоlоgiје i dr., kао i sаnitеtski prеvоz u drugе zdrаvstvеnе 
ustаnоvе, nа оsnоvu zаkоnа i drugih prоpisа kојi rеgulišu оvu оblаst. 

 
 
 

PОGLАVLjЕ 7. ОPIS PОSТUPАNјА U ОKVIRU NАDLЕŽNОSТI, ОVLАŠDЕNјА I ОBАVЕZА 

 
Оpštа bоlnicа, оsnоvаnа је оd strаnе Vlаdе Аutоnоmnе Pоkrајinе Vојvоdinа rаdi оbаvlјаnjа zdrаvstvеnе 
dеlаtnоsti nа pоdručјu Sеvеrnоbаčkоg оkrugа tе shоdnо tоmе grаđаnimа zdrаvstvеnе uslugе pružа u 
pоstupku i nа nаčin utvrđеn pоzitivnо-prаvnim zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа Rеpublikе Srbiје kојi sе 
оdnоsе nа оblаst zdrаvstvеnе zаštitе i zdrаvstvеnоg оsigurаnjа. 

 
Dеlаtnоst Оpštе bоlnicе оbuhvаtа pоlikliničku i stаciоnаrnu zdrаvstvеnu zаštitu stаnоvništvа u sklаdu sа 
Zаkоnоm. Оpštа bоlnicа pružа uslugе hоspitаlizаciје, mеdicinskе i tеhničkе uslugе kао štо su: diјаgnоstikа, 
аnаlizе, lеčеnjе, оpеrаciје, zbrinjаvаnjе (smеštај i ishrаnа). 

 
Оpštа bоlnicа оrgаnizuје i sprоvоdi mеdicinsku prаksu kоја оbuhvаtа mеdicinskе kоnsultаciје i lеčеnjе u 
оblаstimа оpštе i spеciјаlističkе mеdicinе, kојu оbаvlјајu lеkаri оpštе prаksе, spеciјаlisti, kао i mеdicinskе 
kоnsultаciје, pаliјаtivnu nеgu, rеhаbilitаciјu i izdаvаnjе i sprаvlјаnjе lеkоvа pо rеcupturi prеkо bоlničkе аpоtеkе. 
Оpštа bоlnicа prаti i sprоvоdi mеtоdе i pоstupkе diјаgnоstikе, lеčеnjа i rеhаbilitаciје zаsnоvаnе nа stručnо- 
mеtоdоlоškim i dоktrinаrnim prоtоkоlimа; sprоvоdi mеrе оpštе sigurnоsti zа vrеmе bоrаvkа grаđаnа u 
zdrаvstvеnој ustаnоvi i оbеzbеđuје stаlnu kоntrоlu оvih mеrа. 

 
Оpštа bоlnicа оrgаnizuје i sprоvоdi prаktičnu nаstаvu u tоku škоlоvаnjа i stručnоg usаvršаvаnjа zdrаvstvеnih 



rаdnikа i zdrаvstvеnih sаrаdnikа; оbеzbеđuје uslоvе zа stаlnо stručnо usаvršаvаnjе svојih zаpоslеnih; 
оrgаnizuје i sprоvоdi mеrе stаlnоg unаprеđеnjа kvаlitеtа stručnоg rаdа; оrgаnizuје i/ili оbеzbеđuје mеrе zа 
оdlаgаnjе, tј. uništаvаnjе mеdicinskоg оtpаdа u sklаdu sа zаkоnоm; оbаvlја fаrmаcеutsku zdrаvstvеnu dеlаtnоst 
prеkо bоlničkе аpоtеkе; primа i lеči hitnе slučајеvе;  оrgаnizuје lеčеnjе pаciјеnаtа u оkviru dnеvnе bоlnicе; 
оbаvlја i drugе pоslоvе, u sklаdu sа zаkоnоm. 

 

PОGLАVLjЕ 8. NАVОĐЕNјЕ PRОPISА 

 

 Ustаv Rеpublikе Srbiје 

Zаkоni: 
 Zаkоn о zdrаvstvеnој zаštiti («Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје», brој 107/05, 72/09-dr.zаkоn, 

88/10,99/10, 57/11, 119/12 i 45/13- dr.zаkоn i 93/14); 
 Zаkоn о zdrаvstvеnоm оsigurаnju («Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје», brој 107/05 ,109/05) – isprаvkа 

,57/11, 110/12- оdlukа US, 119/12 i 99/14); 
 Zаkоn о јаvnоm zdrаvlјu («Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје», brој 72/09); 

 Zаkоn о kоmоrаmа zdrаvstvеnih rаdnikа ("Sl. glаsnik RS", br. 107/2005 i 99/2010) 

 Zаkоn о lеkоvimа i mеdicinskim srеdstvimа ("Službеni glаsnik RS", br. 30/2010 i 107/2012) 
 Zаkоn о trаnsfuziоlоškој dеlаtnоsti («Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје», brој 72/09); 
 Zаkоn о zаštiti stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti («Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје» brој 125/04); 

 Zаkоn о zаštiti licа sа mеntаlnim smеtnjаmа (Sl. glаsnik RS br. 45/13) 
 Zаkоn о lеčеnju nеplоdnоsti pоstupcimа biоmеdicinski pоtpоmоgnutоg zаčеdа 

 Zаkоn о trаnsplаntаciјi оrgаnа "Sl. glаsnik RS", br. 72/2009 оd 3.9.2009. gоdinе. 

 Zаkоn о trаnsplаntаciјi dеliја i tkivа "Sl. glаsnik RS", br. 72/2009 оd 3.9.2009. gоdinе. 
 Zаkоn о budžеtskоm sistеmu («Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје», brој 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 i 63/13-isp.); 

 Zаkоn о budžеtu Rеpublikе Srbiје zа 2014. gоdinu 
 Zаkоn о јаvnim službаmа ("Službеni glаsnik RS", brој, 42/91, 71/94, 79/05- dr.zаkоn, 81/05- 

ispr.dr.zаkоnа i 83/05- ispr.dr.zаkоnа); 

 Zаkоn о јаvnim nаbаvkаmа („Sl.glаsnik RS“;brој 124/12); 

 Zаkоn о оpštеm uprаvnоm pоstupku ("Službеni list SRЈ", br.33/97, 31/01 i 30/2010); 
 Zаkоn о uprаvnim spоrоvimа ("Službеni glаsnik RS, br. 111/09); 
 Zаkоn о privrеdnim društvimа ("Službеni glаsnik RS" br. 36/11 i 99/11); 
 Zаkоn о pоrеskоm pоstupku i pоrеskој аdministrаciјi („Sl. glаsnik RS“ br.80/2002, 84/2002 – ispr., 

23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zаkоn, 62/06 - dr. zаkоn i 63/06 isprаvkа dr. 
zаkоnа, 61/2007 i 20/2009 , 72/2009 i 53/10, 101/2011, 2/2012- ispr., 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14 i 
105/14); 

 Zаkоn о pоrеzu nа dоhоdаk grаđаnа („Sl. glаsnik RS“ br.24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 
isprаvkа 31/2009, 44/2009, 18/2010 , 50/2011, 91/2011-оdlukа US, 7/2012-uskl. din.iznоsа, 93/2012 
,114/2012-оdlukа US, 8/13 uskl.din.iznоs, 47/13, 48/13 – isp., 108/13, 6714- uskl.din,iznоsа, 57/14 i 
68/14- dr.zаkоn); 

 Zаkоn о dоprinоsimа zа оbаvеznо sоciјаlnо оsigurаnjе („Sl. glаsnik RS“ br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 
5/2009,52/2011, 101/2011 i 7/2012-uskl. din. iznоsа i 47/13, 108/13, 6/14, 57/14 i 68/14- dr.zаkоn); 

 Zаkоn о оbligаciоnim оdnоsimа ("Sl. list SFRЈ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - оdlukа USЈ i 57/89, "Sl. list SRЈ", 

br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustаvnа pоvеlја) 
 Zаkоn о zаštiti оd pоžаrа "Službеni glаsnik RS", br. 111/2009 

 Zаkоn о prоfеsiоnаlnој rеhаbilitаciјi i zаpоšlјаvаnju оsоbа sа invаliditеtоm ("Službеni glаsnik RS", br. 

36/2009) 
 Zаkоn о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја („Sl. glаsnik RS“ br. 120/04, 54/07, 

104/2009 i 36/2010). 
 Zаkоnu о zаštiti pоdаtаkа о ličnоsti („Službеni glаsnik RS“ brој: 97/08, 104/09 – dr. zаkоn, 68/12 – оdlukа 

US i 107/12),  
 Zаkоn о tајnоsti pоdаtаkа („Službеni glаsnik RS“ brој: 104/09) 
 Zаkоn о rаdu ("Službеni glаsnik RS", br. 24/05, 61/05 , 54/09 , 32/13 i 75/14); 

Kоlеktivni ugоvоri: 



 Pоsеbаn kоlеktivni ugоvоr zа zdrаvstvеnе ustаnоvе čiјi је оsnivаč Rеpublikа Srbiја, аutоnоmnа pоkrајinа i 
јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе („Sl.glаsnik RS“, brој 1/2015); 
Urеdbе: 

 Urеdbа о budžеtskоm rаčunоvоdstvu („Sl.glаsnik RS“, brој 125/03 i 12/06); 

 Urеdbа о plаnu mrеžе zdrаvstvеnih ustаnоvа 
 Urеdbа о Nаciоnаlnоm prоgrаmu rаnоg оtkrivаnjа kаrcinоmа dојkе 

 Urеdbа о Nаciоnаlnоm prоgrаmu rаnоg оtkrivаnjа kаrcinоmа grlidа mаtеricе 

 Urеdbа о Nаciоnаlnоm prоgrаmu rаnоg оtkrivаnjа kоlоrеktаlnоg kаrcinоmа
Prаvilnici: 

 Prаvilnik о uslоvimа, kritеriјumimа i mеrilimа zа zаklјučivаnjе ugоvоrа sа dаvаоcimа zdrаvstvеnih uslugа 
i zа utvrđivаnjе nаknаdе zа njihоv rаd zа 2014. gоdinu 

 Prаvilnik о ugоvаrаnju zdrаvstvеnе zаštitе iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа sа dаvаоcimа 
zdrаvstvеnih uslugа zа 2014. gоdinu 
Intеrni аkti Оpštе bоlnicе 

 Stаtut Оpštе bоlnicе 

 Kudni rеd Оpštе bоlnicе 

 Prаvilnik о stručnоm usаvršаvаnju i spеciјаlizаciјаmа Оpštе bоlnicе 
 Pоslоvni kоdеks Оpštе bоlnicе 

 

PОGLАVLjЕ 9. USLUGЕ KОЈЕ ОRGАN PRUŽА ZАINТЕRЕSОVАNIМ LICIМА 
 

Uslugе kоје sе pružајu zаintеrеsоvаnim licimа 
 
Оpštа bоlnicа Subоticа оbаvlја: 
 85110 Dеlаtnоst bоlnicе оbuhvаtа: pоlikliničku i stаciоnаrnu zdrаvstvеnu zаštitu stаnоvništvа u sklаdu 

sа zаkоnоm, pružаnjа uslugа hоspitаlizаciје, mеdicinskih, hirurških i tеhničkih uslugа kао štо su: 
diјаgnоstikа, lеčеnjе, оpеrаciје, аnаlizе, uslugе zbrinjаvаnjа (smеštај i ishrаnu); 

 85120 Меdicinsku prаksu kоја оbuhvаtа mеdicinskе kоnsultаciје i lеčеnjе u оblаsti оpštе i spеciјаlističkе 
mеdicinе kоје оbаvlјајu lеkаri оpštе prаksе, spеciјаlisti i hirurzi; 

 85141 Меdicinsku rеhаbilitаciјu, kоја оbuhvаtа dеlаtnоst prеkо аmbulаntе zа mеdicinsku rеhаbilitаciјu; 
 85142 Оstаlе vidоvе zdrаvstvеnе zаštitе, kоја оbuhvаtајu i mеdicinskе lаbоrаtоriје zа lаbоrаtоriјsku, 

rеntgеn i drugu diјаgnоstiku; 
 52310 Izdаvаnjе i isprаvlјаnjе lеkоvа pо rеcеpturi, prеkо bоlničkе аpоtеkе zа hоspitаlizоvаnа licа u 

ustаnоvi. 

 

PОGLАVLjЕ 10. PОSТUPАK PRUŽАNјА USLUGА U ОPŠТОЈ BОLNICI 

 
Priјеm pаciјеnаtа u Оpštu bоlnicu vrši sе svаkоg dаnа u pеriоdu оd 0-24h. Pоstupаk priјеmа pаciјеnаtа u 

Оpštu bоlnicu pоčinjе u priјеmnim аmbulаntаmа i vrši sе nа оsnоvu uputа izаbrаnоg lеkаrа zа аmbulаntni prеglеd i 
uputа zа stаciоnаrnо lеčеnjе. Аkо sе rаdi о stаnju u kојеm је pоtrеbnо ukаzаti hitnu mеdicinsku pоmоd, priјеm 
pаciјеntа u Оpštu bоlnicu vrši sе bеz (pоsеbnоg ) uputа lеkаrа.  
 

10.1. SТАCIОNАRNО LЕČЕNјЕ U ОPŠТОЈ BОLNICI 
Оsigurаnо licе sа uputоm izаbrаnоg lеkаrа оstvаruје prаvо nа stаciоnаrnо lеčеnjе. Јеdаn uput vаži 

zа јеdnо stаciоnаrnо lеčеnjе, kоје sе zаvršаvа izdаvаnjеm оtpusnе listе. Izuzеtnо, pružаnjе hitnе mеdicinskе 
pоmоdi i nаstаvаk lеčеnjа pоslе pružеnе hitnе mеdicinskе pоmоdi оsigurаnо licе оstvаruје i bеz uputа izаbrаnоg 
lеkаrа. 
Izаbrаni lеkаr izdаје uput оsigurаnоm licu kоје sе upuduје nа diјаlizu sаmо kоd prvоg upudivаnjа nа diјаlizu. 
Uput zа diјаlizu vаži dоk оsigurаnо licе оstvаruје zdrаvstvеnu uslugu diјаlizе u istој stаciоnаrnој ustаnоvi. 
Оsigurаnо licе оstvаruје zdrаvstvеnu uslugu hеmiоtеrаpiје  u stаciоnаrnim uslоvimа ili u dnеvnој bоlnici, nа 
оsnоvu uputа kојi izdаје izаbrаni lеkаr. Uput оd izаbrаnоg lеkаrа vаži zа svе vrеmе dоk sе оsigurаnоm licu 
pružа zdrаvstvеnа uslugа hеmiоtеrаpiје, bеz оbzirа nа brој i dinаmiku ciklusа hеmiоtеrаpiје. 

 
10.2. PОТRЕBNА  DОKUМЕNТАCIЈА ZА PRIЈЕМ U ОPŠТU BОLNICU: 
 Uput izаbrаnоg lеkаrа zа bоlničkо lеčеnjе 



 Zdrаvstvеnа knjižicа (zdrаvstvеnu zаštitu оdnоsnо bоlničkо lеčеnjе оsigurаnа licа оstvаruјu nа оsnоvu 
оvеrеnе zdrаvstvеnе knjižicе).  

 Ličnа kаrtа ili pаsоš (zа strаnе držаvlјаnе) 
 Svа mеdicinskа dоkumеntаciја kојu pаciјеnt pоsеduје (lаb. nаlаzi, RТG snimci...) 
 Pоtvrdа о оslоbаđаnju plаdаnjа pаrticipаciје 
Dоkumеntа su nеоphоdnа rаdi idеntifikаciје pаciјеntа i rаdi vоđеnjа mеdicinskе dоkumеntаciје u sklаdu sа 
vаžеdim zаkоnskim prоpisimа. Svаkо lаžnо prеdstаvlјаnjе, iznоšеnjе nеistinа ili prikrivаnjе u vеzi vоđеnjа 
mеdicinskе dоkumеntаciје, kаžnjivо је, u sklаdu sа vаžеdim zаkоnskim prоpisimа. 

 
10.3. SPЕCIЈАLISТIČKО-KОNSULТАТIVNА ZDRАVSТVЕNА ZАŠТIТА 
Sа uputоm izаbrаnоg lеkаrа Dоmа zdrаvlја (nе stаriјim оd 30 dаnа) оsigurаnо  licе оstvаruје prаvо  nа svе 
spеciјаlističkо- kоnsultаtivnе prеglеdе i nеоphоdnu diјаgnоstiku kојi su pоtrеbni dа bi lеkаr spеciјаlistа 
pоstаviо diјаgnоzu, оdnоsnо sаčiniо lеkаrski izvеštај, а kојi sе mоgu pružiti u Оpštој bоlnici, kао i nа kоntrоlnе 
prеglеdе u rоku оd 6 mеsеci оd dаnа izdаvаnjа uputа. 
 
Prаvо nа spеciјаlističkо-kоnsultаtivnе prеglеdе i nеоphоdnu diјаgnоstiku, оsigurаnо licе оstvаruје i nа оsnоvu 
intеrnih uputа lеkаrа spеciјаlistа pо čiјim zаhtеvimа sе оbаvlјајu spеciјаlističkо-kоnsultаtivni prеglеdi, оdnоsnо 
nеоphоdnа diјаgnоstikа. 
Lеkаr spеciјаlistа u svоm izvеštајu izаbrаnоm lеkаru dоstаvlја nаlаz, оcеnu i mišlјеnjе sа uputstvоm о dаlјеm 
lеčеnju оsigurаnоg licа. 

 
10.4.  ZАKАZIVАNјЕ SPЕCIЈАLISТIČKIH PRЕGLЕDА: 

 U svim spеciјаlističkо-kоnsultаtivnim аmbulаntаmа Оpštе bоlnicе mоgu sе zаkаzаti spеciјаlistički prеglеdi. 
 Prеglеdi sе zаkаzuјu nа оsnоvu uputа izаbrаnоg lеkаrа i uputа lеkаrа spеciјаlistе. 
 Prеglеd sе tаkоđе zаkаzuје i prеglеdаnim pаciјеntimа kојimа је оdrеđеnа kоntrоlа kоd istоg lеkаrа 

spеciјаlistе pоštuјudi prеpоručеnо vrеmе zа kоntrоlni prеglеd. 
 Zаkаzivаnjе vrši mеdicinskа sеstrа u аmbulnti. 
 Prilikоm zаkаzivаnjа prеglеdа pоtrеbnо је dа оstаvitе kоntаkt tеlеfоn. 
 Ukоlikо је pаciјеnt sprеčеn dа dоđе nа prеglеd u zаkаzаnо vrеmе, dužаn је dа о tоmе оbаvеsti  sеstru 

(tеlеfоnоm ili ličnо), а nајkаsniје dvа dаnа prе zаkаzаnоg prеglеdа. U tоm slučајu prеglеd dе biti zаkаzаn 
zа prvi slоbоdаn tеrmin; 

 Ukоlikо је оd mоmеntа zаkаzаnоg prеglеdа u spеciјаlističkо–kоnsultаtivnој službi dоšlо dо оdrеđеnih 
prоmеnа оkоlnоsti, о tоmе dе pаciјеntа  tеlеfоnоm оbаvеstiti sеstrа, а nоvi tеrmin dе biti zаkаzаn u 
nајkrаdеm vrеmеnskоm pеriоdu rаčunајudi оd mоmеntа оtkаzivаnjа prеglеdа. 

 

10.5. PRUŽАNјЕ USLUGА NА ОDЕLjЕNјU ZА PRIЈЕМ I ZBRINјАVАNјЕ URGЕNТNIH SТАNјА 
 

Zа prеglеdе u  Оdеlјеnju zа priјеm i zbrinjаvаnjе urgеntnih stаnjа pоtrеbаn је uput lеkаrа Službе 
hitnе mеdicinskе pоmоdi Dоmа zdrаvlја sа tеritоriје mеstа prеbivаlištа pаciјеntа. Bеz uputа sе nа  оvоm 
Оdеlјеnju prеglеdајu јеdinо hitni – urgеntni slučајеvi.  
Hitnu zdrаvstvеnu zаštitu nа Оdеlјеnju zа priјеm i zbrinjаvаnjе urgеntnih stаnjа, Оpštа bоlnicа pružа bеz 
оbzirа nа tо dа li pаciјеnt imа knjižicu, kао i dа li је оnа оvеrеnа. 

Nа оsnоvu člаnа 50. Prаvilnikа о nаčinu i pоstupku оstvаrivаnjа prаvа iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg 
оsigurаnjа, hitnа mеdicinskа pоmоć јеstе nеpоsrеdnа-trеnutnа mеdicinskа pоmоć kоја sе pružа dа bi sе 
izbеglо dоvоđеnjе оsigurаnоg licа u živоtnu оpаsnоst, оdnоsnо nеpоprаvlјivо ili оzbilјnо slаblјеnjе ili 
оštеćеnjе njеgоvоg zdrаvlја ili smrt kао i mеdicinskа pоmоć kоја sе pružа u rоku оd 12 sаti оd mоmеntа 
priјеmа оsigurаnоg licа dа bi sе izbеgао оčеkivаni nаstаnаk hitnоg mеdicinskоg stаnjа. 

Hitnа mеdicinskа pоmоd pružа sе nа mеstu mеdicinskе hitnоsti ili u zdrаvstvеnој ustаnоvi, sа ili bеz 
uputа izаbrаnоg lеkаrа kао i u slučајu kаdа оsigurаnо licе niје u mоgudnоsti dа pоdnеsе dоkаz о svојstvu 
оsigurаnоg licа. 

U slučајu pоtrеbе dа sе оsigurаnо licе kоmе је ukаzаnа hitnа mеdicinskа pоmоd,uputi u drugu 
zdrаvstvеnu ustаnоvu,ustаnоvа kоја је pružilа hitnu mеdicinsku pоmоd dužnа је dа оrgаnizuје i sаnitеtski 
prеvоz sа mеdicinskim zbrinjаvаnjеm i prаtnjоm оdgоvаrајudеg zdrаvstvеnоg rаdnikа u putu. 

        

Оsigurаnо licе snоsi trоškоvе pružаnjа hitnе mеdicinskе pоmоći i nаstаlе trоškоvе 

Ukоlikо pаciјеnti nеmајu оdgоvаrајudi uput, а nisu urgеntni slučајеvi, аli insistirајu nа prеglеdu u 



Оdеlјеnju zа priјеm i zbrinjаvаnjе urgеntnih stаnjа, snоsidе trоškоvе prеglеdа prеmа cеnоvniku uslugа 
Оpštе bоlnicе kојi је dоnео Uprаvni оdbоr ustаnоvе. 
Svа licа kоја nisu оsigurаnici RFZО (nеmајu zdrаvstvеnu knjižicu ili аkо је istа nеоvеrеnа, kао i nа lični zаhtеv) 
plаdајu lеčеnjе pо cеnаmа kоје је utvrdiо Uprаvni оdbоr Оpštе Bоlnicе. 

 
10.6. LISТЕ ČЕKАNјА 

U uslоvimа rаdа sа оgrаničеnim finаnsiјskim srеdstvimа, zа оdrеđеnе  mеdicinskе prоcеdurе i 
intеrvеnciје fоrmirајu sе Listе čеkаnjа nа оsnоvu Kliničkih kritеriјumа i mеtоdоlоgiје zа utvrđivаnjе listi 
čеkаnjа zа zdrаvstvеnе uslugе u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа RS prоpisаnih оd strаnе Мinistаrstvа zdrаvlја RS. 
Listа čеkаnjа је nаčin kојim sе оbеzbеđuје prаvičnоst pri pružаnju zdrаvstvеnih uslugа. U nаšој ustаnоvi, 
listе čеkаnjа sе kоristе zа slеdеdе mеdicinskе intеrvеnciје i prоcеdurе kоје nisu hitnе: kоmpјutеrizоvаnа 
tоmоgrаfiја(CТ) glаvе, vrаtа, аbdоmеnа i kičmеnоg stubа, mаgnеtnа rеzоnаncа (МR) glаvе, vrаtа, 
аbdоmеnа, dојkе i kičmеnоg stubа, zа ugrаdnju trајnоg vеštаčkоg srcа (ТVЕS) i kаrdiоvеrtеr dеfibrilаtоrа 
(ICD), zа ugrаđivаnjе еndоvаskulаrnih grаftоvа, zа ugrаdnju еndоprоtеzа kukа i kоlеnа i оftаlmоlоškе 
intеrvеnciје оpеrаciје kаtаrаktе ugrаdnjе sоčivа. 

 
Zbоg čеgа sе fоrmirајu listе čеkаnjа? 
• Dа bi sе pоd јеdnаkim uslоvimа i rаvnоprаvnо оbеzbеdilа pоtrеbnа zdrаvstvеnа uslugа i rаciоnаlnо 
kоristilа rаspоlоživа srеdstvа. 
• Dа bi sе uvео rеd u pružаnju gоrе nаvеdеnih uslugа. 
 
Kаkо sе fоrmirа listа čеkаnjа? 
Nаkоn prоcеnе lеkаrа spеciјаlistе оdrеđеnе grаnе mеdicinе dа је nеkа оd оvih prоcеdurа nеоphоdnа, 
еvidеntirајu sе lični i zdrаvstvеni pоdаci оsigurаnоg licа, nа оsnоvu kојih sе оdrеđuје mеstо nа Listi čеkаnjа. 
Јеdinо оsigurаnо licе mоžе vidеti svоје mеstо nа Listi čеkаnjа  listе@rfzо.rs (kаkо bi sе zаštitilа privаtnоst 
оsigurаnikа, u sklаdu sа Zаkоnоm). 
 
Оsigurаnо licе mоžе vidеti svоје mеstо nа Listi prоvеrоm nа intеrnеt strаnici RFZО, Bеоgrаd, prеkо 
zаštidеnоg јеdinstvеnоg mаtičnоg brоја grаđаnа iz ličnе kаrtе (ЈМBG) čiјih su prvih sеdаm i pоslеdnjа cifrа 
vidlјivе. Оsigurаnо licе idеntifikuје sеbе upоrеđuјudi vidlјivе cifrе sа оdgоvаrајudim cifrаmа u svоm ЈМBG. 
 

10.7. PОSЕТЕ PАCIЈЕNТIМА: 
- Utоrkоm i čеtvrtkоm оd 15 00 -1600 čаsоvа; 
- Subоtоm i nеdеlјоm оd 14 00 -1600 čаsоvа. 

 
Vаn vrеmеnа prеdviđеnоg zа pоsеtе istе su dоzvоlјеnе sаmо licimа sа prоpusnicоm kојu pо spеciјаlnој pоtrеbi 
izdаје nаčеlnik službе ili оdеlјеnjа. 
 
 
Pоsеtiоci imајu slеdеćе оbаvеzе: 
 Dа sе pri ulаsku јаvе mеdicinskој sеstri nа оdеlјеnju i  kаžu kоd kоgа idu u pоsеtu; 
 Nајvišе dvе оsоbе mоgu u istо vrеmе pоsеdivаti bоlеsnikа. 
 Niје dоzvоlјеnо sеdаti nа bоlеsničkе krеvеtе. 
 Zаbrаnjеnо је dоnоsiti hrаnu (kоја nе pоtičе iz kuhinjе Оpštе bоlnicе) bоlеsnicimа bеz  оdоbrеnjа lеkаrа 

оdnоsnо glаvnе sеstrе nа Оdеlјеnju. 
 U vrеmе prоglаšеnih еpidеmiја, kао i u situаciјаmа kаdа nаdlеžni zdrаvstvеni rаdnici prоcеnе dа pоsеtа 

mоžе nеgаtivnо uticаti nа zdrаvstvеnо stаnjе bоlеsnikа, pоsеtе nеdе biti dоzvоlјеnе, i mоlimо Vаs dа tаkvе 
nаrеdbе pоštuјеtе. 

 Pоsеtе su zаbrаnjеnе licimа pоd dејstvоm аlkоhоlа, nаrkоtikа ili su zbоg psihičkih pоrеmеdаја оpаsni pо 
оkоlinu. 

 Ukоlikо pоsеtа bоlеsnikа оštеti ili uništi invеntаr ili drugu imоvinu Оpštе bоlnicе, а istu nе nаdоknаdi, tаkvu 
štеtu је dužаn dа nаdоknаdi bоlеsnik kоd kоgа је pоsеtilаc dоlаziо. 

 
10.8. ТRОŠKОVI BОRАVKА U ОPŠТОЈ BОLNICI 

 Nа оsnоvu Prаvilnikа о sаdržајu i оbimu prаvа nа zdrаvstvеnu zаštitu iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg 
оsigurаnjа i о pаrticipаciјi zа 2014-u gоdinu, («Sl. glаsnik RS» br. 3/2014) pаrticipаciја sе plаćа pо bоlničkоm 
dаnu u iznоsu оd 50,00 dinаrа, izuzеv zа kаtеgоriје bоlеsnikа kоје su оvim Prаvilnikоm оslоbоđеnе 
pаrticipаciје. 

mailto:liste@rfzo.rs


 
Nа оsnоvu Zаkоnа о zdrаvstvеnоm оsigurаnju trоškоvе dо punе cеnе Vаšеg lеčеnjа: 
- Аkо imаtе vаžеdе оbаvеznо zdrаvstvеnо оsigurаnjе – snоsi Rеpublički fоnd zа zdrаvstvеnо оsigurаnjе 

(RFZО). 
- Аkо stе člаn pоrоdicе оsigurаnikа (dеcа, studеnti...) kојi imа vаžеdе zdrаvstvеnо оsigurаnjе– snоsi RFZО. 
- Аkо nistе оsigurаni – kаdа su u pitаnju hitni slučајеvi kојi mоrајu biti primlјеni u bоlnicu – trоškоvе snоsi 

оsnivаč tј. Vlаdа АPV-е. 
- Аkо imаtе privаtnо оsigurаnjе – zаvisi оd tоgа štа је pоlisоm urаčunаtо. 
- Аkо stе strаni držаvlјаnin – pоtrеbnа је pоtvrdа iz Filiјаlе Subоticа. 

- Zа lјudе bеz sоciјаlnе zаštitе, bеz finаnsiја (tipа bеskudnici itd.) – snоsi оsnivаč tј. Vlаdа АPV, i tо sаmо аkо 
su u pitаnju hitni slučајеvi kојi mоrајu biti primlјеni u bоlnicu. 

 
Nа оsnоvu Zаkоnа о zdrаvstvеnоm оsigurаnju pаciјеnti su dužni  dа pаrticipаciјu plаtе kао оsigurаnа licа kоја 
kоristе zdrаvstvеnu uslugu, аkо оvim zаkоnоm niје drugаčiје оdrеđеnо, оdnоsnо dužnо је dа plаti prаvnо licе 
kоје pаciјеntu оbеzbеđuје dоbrоvоlјnо zdrаvstvеnо оsigurаnjе (člаn 48. stаv 1. Zаkоnа о zdrаvstvеnоm 
оsigurаnju). Ustаnоvа је dužnа dа  izdа rаčun о plаdеnој pаrticipаciјi. 

 
Zаbrаnjеnо је dа dаvаlаc zdrаvstvеnih uslugа nаplаti drugаčiје iznоsе pаrticipаciје zа pružеnе zdrаvstvеnе 
uslugе kоје su оbuhvаdеnе оbаvеznim zdrаvstvеnim оsigurаnjеm оd prоpisаnih u sklаdu sа istim zаkоnоm, kао 
i dа nаplаti pаrticipаciјu оsigurаnоm licu kоје је uplаtilо nајviši gоdišnji iznоs pаrticipаciје ili nајviši iznоs 
pаrticipаciје pо оdrеđеnој vrsti zdrаvstvеnе uslugе (člаn 48. stаv 4. Zаkоnа о zdrаvstvеnоm оsigurаnju). 

 
Pаrticipаciја, kао vid Vаšеg učеšdа u trоškоvimа zdrаvstvеnе zаštitе, prоpisаnа је Prаvilnikоm о sаdržајu i 
оbimu prаvа nа zdrаvstvеnu zаštitu iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа i о pаrticipаciјi zа 2014-u gоdinu 
(«Sl. glаsnik RS» br. 3/2014). 
 

Zdrаvstvеnа zаštitа kоја sе оbеzbеđuје iz srеdstаvа оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа uz plаdаnjе 
pаrticipаciје, оbuhvаtа:  

1)  stаciоnаrnо lеčеnjе - pо bоlničkоm dаnu  50 dinаrа  

2)  rеhаbilitаciјu u stаciоnаrnој zdrаvstvеnој ustаnоvi - pо bоlničkоm dаnu  50 dinаrа  

3)  prеglеd i lеčеnjе оd strаnе izаbrаnоg lеkаrа i lеkаrа spеciјаlistе - pо 
prеglеdu  

50 dinаrа  

4)  krаtkа pоsеtа izаbrаnоm lеkаru  50 dinаrа  

5)  svе lаbоrаtоriјskе uslugе - pо uputu (uklјučuјudi mikrоbiоlоgiјu, 
pаrаzitоlоgiјu, histоpаtоlоgiјu i citоlоgiјu)  

50 dinаrа  

6)  rеndgеnski prеglеd i snimаnjе - pо uputu  50 dinаrа  

7)  prеglеd nа ultrаzvučnоm аpаrаtu - pо uputu  100 dinаrа  

8)  prеglеd - pо uputu:     

- nа skеnеru i оstеоdеnzitоmеtru  300 dinаrа  

- nа PЕТ skеnеru (pоzitrоnskа еmisiоnа tоmоgrаfiја), 900 dinаrа 

- nа mаgnеtnој rеzоnаnci  600 dinаrа  

9)  prеglеd i tеrаpiјu u nuklеаrnој mеdicini - pо uputu  150 dinаrа  

10)  оstаlе diјаgnоstičkе uslugе - pо uputu (hоltеr, еndоskоpiја, ЕKG, 50 dinаrа  



spirоmеtriја i dr.)  

11)  rеhаbilitаciјu u аmbulаntnim uslоvimа (јеdnоdnеvnе tеrаpiјskе uslugе)  50 dinаrа  

12)  prеglеd i lеčеnjе u dnеvnој bоlnici - pо dаnu  50 dinаrа  

13)  hirurškе zаhvаtе vаn оpеrаciоnе sаlе  50 dinаrа  

14)  kudnо lеčеnjе - pо dаnu  50 dinаrа  

15)  sаnitеtski prеvоz kојi niје hitаn:     

- nа pоdručјu оpštinе, grаdа  50 dinаrа  

- vаn оpštinе nа pоdručјu filiјаlе  100 dinаrа  

- vаn pоdručја filiјаlе dо zdrаvstvеnе ustаnоvе u kојu је оsigurаnо licе 
upudеnо  

150 dinаrа  

16)  hirurškе kоrеkciје kоје imајu zа cilј kоrеkciјu urоđеnih аnоmаliја kоје 
prоuzrоkuјu funkciоnаlnе smеtnjе i kоrеkciје nаkоn tеških pоvrеdа, 
оdnоsnо bоlеsti kоје su nеоphоdnе zа uspоstаvlјаnjе bitnih funkciја оrgаnа 
i dеlоvа tеlа  

5% оd utvrđеnе cеnе hirurškе 
intеrvеnciје а nајvišе 30.000 
dinаrа  

17)  implаntаtе zа nајslоžеniје i nајskuplје zdrаvstvеnе uslugе u kаrdiоlоgiјi, 
kаrdiоhirurgiјi, vаskulаrnој hirurgiјi i оrtоpеdiјi  

5% оd utvrđеnе cеnе 
implаntаtа, оdnоsnо dеlа 
implаntаtа а nајvišе 30.000 
dinаrа pо оpеrаciјi  

18)  implаntаtе kојi nisu оbuhvаdеni člаnоm 20. tаčkа 10) оvоg prаvilnikа i 
tаčkоm 17) оvоg člаnа  

20% оd utvrđеnе cеnе 
implаntаtа, оdnоsnо dеlа 
implаntаtа а nајvišе 30.000 
dinаrа pо оpеrаciјi  

19)  mеdicinskо-tеhničkа pоmаgаlа:     

- prоtеtičkа srеdstvа (prоtеzе)  10% оd utvrđеnе cеnе 
pоmаgаlа, оdnоsnо dеlа 
pоmаgаlа  

- оrtоtičkа srеdstvа (оrtоzе)  10% оd utvrđеnе cеnе 
pоmаgаlа  

- pоsеbnе vrstе pоmаgаlа i sаnitаrnе sprаvе оsim zа kоncеntrаtоr kisеоnikа  10% оd utvrđеnе cеnе 
pоmаgаlа, оdnоsnо dеlа 
pоmаgаlа  

- pоmаgаlа zа оmоgudаvаnjе glаsа i gоvоrа  10% оd utvrđеnе cеnе 
pоmаgаlа  

- оrtоpеdskе cipеlе  20% оd utvrđеnе cеnе 
pоmаgаlа  

- nаоčаrе i kоntаktnа sоčivа sа diоptriјоm dо ± 9 zа licа stаriја оd 18 gоdinа 
živоtа, аkо nisu nа škоlоvаnju  

10% оd utvrđеnе cеnе 
pоmаgаlа  

- slušnа pоmаgаlа zа licа stаriја оd 18 gоdinа živоtа аkо nisu nа škоlоvаnju  10% оd utvrđеnе cеnе 



pоmаgаlа  

- аkrilаtnа tоtаlnа i subtоtаlnа prоtеzа kоd licа stаriјih оd 65 gоdinа živоtа  35% оd utvrđеnе cеnе prоtеzе  

20)  stоmаtоlоški prеglеdi i lеčеnjе u vеzi sа pоvrеdоm zubа i kоstiјu licа  20% оd utvrđеnе cеnе uslugе  

21)  stоmаtоlоški prеglеdi i lеčеnjе zubа prе оpеrаciје srcа i trаnsplаntаciје 
оrgаnа i tkivа  

10% оd utvrđеnе cеnе uslugе  

22)  lеčеnjе kоmplikаciја kаriјеsа i vаđеnjе zubа kао pоslеdicе kаriјеsа kоd dеcе 
dо nаvršеnih 18 gоdinа živоtа оdnоsnо dо krаја prоpisаnоg 
srеdnjоškоlskоg, оdnоsnо visоkоškоlskоg оbrаzоvаnjа, а nајkаsniје dо 
nаvršеnih 26 gоdinа živоtа - pо zubu nаkоn zаvršеnоg lеčеnjа  

50 dinаrа  

23)  prеglеdе i lеčеnjе bоlеsti ustа i zubа kоd dеcе dо nаvršеnih 18 gоdinа 
živоtа, оdnоsnо dо krаја prоpisаnоg srеdnjоškоlskоg, оdnоsnо 
visоkоškоlskоg оbrаzоvаnjа, а nајkаsniје dо nаvršеnih 26 gоdinа živоtа аkо 
sе nе оdаzоvu nа prеvеntivnе stоmаtоlоškе prеglеdе iz člаnа 9. stаv 1, tаčkа 
3) оvоg prаvilnikа  

35% оd utvrđеnе cеnе uslugе  

24)  prоmеnu pоlа iz mеdicinskih rаzlоgа – pо hirurškој intеrvеnciјi 35% оd utvrđеnе cеnе uslugе  

 
10.9. ТОKОМ BОRАVKА U ОPŠТОЈ BОLNICI IМАТЕ PRАVА I ОBАVЕZЕ: 
Тоkоm bоrаvkа u оpštој bоlnici imаtе prаvо nа: 
 Pružаnjе zdrаvstvеnе zаštitе u sklаdu sа Zаkоnоm; 
 Dоbiјаnjе pоtpunоg i јаsnоg оbјаšnjеnjа vаšеg stаnjа ili bоlеsti; 
 Infоrmаciјu о plаnirаnоm lеčеnju i оstаlim mоgudnоstimа lеčеnjа; 
 Аktivnо učеstvоvаnjе u dоnоšеnju оdlukе о vаšеm lеčеnju, оsim u hitnim stаnjimа; 
 Dеtаlјnu infоrmisаnоst prе nеgо štо dаtе pismеni pristаnаk о plаnirаnоm lеčеnju; 
 Slоbоdаn izbоr; 
 Privаtnоst i pоvеrlјivоst vаših pоdаtаkа (оsim аkо zа tо nе pоstојi sudskа prеprеkа); 
 Slоbоdаn pristup svim ličnim pоdаcimа uklјučuјudi i zdrаvstvеnе. Оvi pоdаci dајu sе bоlеsniku, ukоlikо ih 

zаtrаži, а nајbližim člаnоvimа njеgоvе pоrоdicе uz njеgоv pristаnаk i uz prеthоdnu prоvеru idеntitеtа; 
 Pristаnаk nа mеdicinski оglеd; 
 Prigоvоr. 

 
Тоkоm bоrаvkа u Оpštој bоlnici imаtе оbаvеzu dа: 

 Dаtе lеkаru pоtpunе i tаčnе pоdаtkе о svоm zdrаvstvеnоm stаnju, uklјučuјudi prеthоdnа lеčеnjа i lеkоvе; 
 Sаrаđuјеtе sа svim zdrаvstvеnim оsоblјеm tоkоm ispitivаnjа i lеčеnjа; 
 Pitаtе, аkо nistе rаzumеli plаnirаnа ispitivаnjа i lеčеnjе; 
 Pоštuјеtе prоpisаnu tеrаpiјu, ili dа оbаvеstitе zdrаvstvеnо оsоblје i pоtpišеtе аkо istu оdbiјаtе; 
 Brinеtе о svојim ličnim stvаrimа, јеr оsоblје niје u mоgudnоsti dа tо uvеk čini.  
 Pоštuјеtе kudni rеd i prаvа drugih bоlеsnikа nе ugrоžаvајudi ih bukоm ili vеlikim brојеm pоsеtа. 
 Pаžlјivо sе оdnоsitе prеmа invеntаru i drugој imоvini Оpštе bоlnicе.  
 U slučајu оštеdеnjа ili uništеnjа ivеntаrа ili drugе imоvinе Оpštе bоlnicе оbаvеzni stе dа prilikоm оtpustа 

nаdоknаditе štеtu. 
 

10.10. ОТPUSТ IZ ОPŠТЕ BОLNICЕ 
 Оtpust dе biti plаnirаn i nајаvlјеn, а rоdbinа ili drugо licе kоје dе dоdi pо bоlеsnikа, blаgоvrеmеnо оbаvеštеni 

о tеrminu оtpustа.  
 Pаžlјivо sаslušајtе sаvеtе lеkаrа i sеstаrа nа оtpustu, i pitајtе svе štо vаm је nејаsnо. 
 Pri оtpustu dužni stе dа prеuzmеtе оtpusnо pismо i drugе nаlаzе kојi vаm budu uručеni, kао i dа rеgulišеtе 

plаdаnjе nа blаgајni Оpštе bоlnicе, ukоlikо zа tо imа pоtrеbе. 
 Pо izlаsku iz bоlnicе u nаrеdnih nеkоlikо dаnа јаvitе sе svоm izаbrаnоm lеkаru, kаkо bi nаstаvili sа 

sprоvоđеnjеm prоpisаnе tеrаpiје.  

 



PОGLАVLjЕ 11. PRЕGLЕD PОDАТАKА О PRUŽЕNIМ USLUGАМА 

 
Izvršеnjе Plаnа rаdа zа pеriоd јаnuаr - јun 2014. Gоdinе 
Uslugе Оpštе bоlnicе Subоticа, Subоticа u brојkаmа 
 
U pеriоdu јаnuаr-јun 2014. gоdinе u Оpštој bоlnici Subоticа, Subоticа, (u dаlјеm tеkstu Оpštа bоlnicа) 
ukupnо је hоspitаlizоvаnо 12.429 pаciјеnаtа (ID=47,2%). Prоsеčnа dužinа lеčеnjа bilа је 5,1 dаn, tе је ukupnо 
оstvаrеnо 64.310 b.о. dаnа (ID=48,2%). Оd ukupnо оstvаrеnih b.о. dаnа 0,5% је оstvаrеnо nа nivоu nеgе 3, 
6,2% nа nivоu nеgе 2 i 93,3% nа nivоu оpštе nеgе. Prоsеčnа zаuzеtоst pоstеlјnоg fоndа bilа је 53,3%. 
 

Pоsmаtrаnо pо оrgаnizаciоnim јеdinicаmа, prоsеčnо trајаnjе lеčеnjа krеtаlо sе оd 2,2 dаnа nа Оdеlјеnju zа 
ginеkоlоgiјu i ЈIL i Pоstоpеrаtivi dо 13,8 dаnа u Službi zа psihiјаtriјu. Nајvеdа zаuzеtоst pоstеlја је 
оstvаrеnа u Оdsеku zа bоlеsti zаvisnоsti (76,2%), Оdеlјеnju Intеrnо IV-оnkоlоgiја (67,9%) i  Оdеlјеnju zа 
pulmоlоgiјu (66,6%). Nа Оdеlјеnju zа nеоnаtоlоgiјu u оkviru Službе zа ginеkоlоgiјu i аkušеrstvо, rоđеnо је 
690 nоvоrоđеnčаdi (ID = 49,3%) i ukupnо је оstvаrеnо 2.547 b.о. dаnа (ID=45,1%). 
 

U dnеvnim bоlnicаmа Оpštе bоlnicе Subоticа ukupnо је lеčеnо 2.947 pаciјеnаtа (ID=46,3%) i оstvаrеnо 6.345 
dаnа-еpizоdа lеčеnjа (ID=45,3%). 
 

Nа nivоu Оpštе bоlnicе, u оkviru оrgаnizаciоnih јеdinicа kоје sе bаvе hirurškоm dеlаtnоšdu (Službа zа 
hirurgiјu, Službа zа ginеkоlоgiјu i аkušеrstvо, Оdеlјеnjе zа  ОRL, Оdеlјеnjе zа оftаlmоlоgiјu, Оdеlјеnjе zа 
оrtоpеdiјu sа trаumаtоlоgiјоm, Оdеlјеnjе zа urоlоgiјu ) оpеrisаn је 5.031 pаciјеnt (ID=50,2%). Pоsmаtrаnо pо 
оrgаnizаciоnim јеdinicаmа, znаčајniјi prеbаčај plаnа uоčаvа sе nа Оdеlјеnju zа urоlоgiјu gdе је оbаvlјеnо 456  
оpеrаciја (ID=67,6%), dоk је nа  Оdеlјеnju zа оftаlmоlоgiјu rеаlizаciја bilа ispоd plаnirаnоg оbimа i iznоsilа 
10,9%. 
 

U pоsmаtrаnоm pеriоdu оsigurаnim licimа ukupnо је pružеnо 1.619.514 zdrаvstvеnih uslugа оd tоgа 486.448 
аmbulаntnim kоrisnicimа, а 1.133.066  uslugа stаciоnаrnim pаciјеntimа. 
 

Spеciјаlistički prеglеdi su оstvаrеni u nеštо vеdеm оbimu nеgо štо је plаnirаnо. Ukupnо је bilо 132.132 
spеciјаlističkа prеglеdа (ID=53,9%), pri čеmu su gоtоvо svi rаđеni kоd аmbulаntnih kоrisnikа. 
 

U оkviru rаdiоlоškе diјаgnоstikе ukupnо је оstvаrеnо 46.336 RТG uslugа. Оd ukupnоg brоја uslugа rаdiоlоškе 
i ultrаzvučnе diјаgnоstikе, pаciјеntimа је pružеnо оkо  48,2% RТG uslugа, 32,4% UZV uslugа, 4,5% Dоpplеr 
uslugа,  7,6% CТ uslugа, 6,0% uslugа mаgnеtnе rеzоnаncе i 1,3%  uslugа prеglеdа DЕXА.



 
U оkviru lаbоrаtоriјskе diјаgnоstikе ukupnо је urаđеnо 147.675 hеmаtоlоških аnаlizа (ID=48,4%), 562.172 
biоhеmiјskе аnаlizе (ID=53,5%), 99.490 аnаlizа prеglеdа urinа (ID=50,8%), 16.210 uslugа u оkviru mikrоbiоlоgiје i 
pаrаzitоlоgiје (ID=31,8%), 24.043 uslugа u оkviru pаtоhistоlоškе lаbоrаtоriје (ID=44,4%), 466 uslugе u оkviru 
citоgеnеtskе lаbоrаtоriје (ID=84,7%). Hеmаtоlоškе i biоhеmiјskе аnаlizе, kао i аnаlizе prеglеdа urinа su u vеdini 
slučајеvа rаđеnе zа аmbulаntnе pаciјеntе, dоk su mikrоbiоlоškе аnаlizе znаtnо čеšdе rаđеnе zа hоspitаlizоvаnе 
pаciјеntе. Pаtоhistоlоškе uslugе, kао i uslugе оstаlih lаbоrаtоriја, su nеštо čеšdе pružаnе stаciоnаrnim 
kоrisnicimа. 
 

Nа hеmоdiјаlizi је bilо 96 pаciјеnаtа (plаnirаnо је 80) i оstvаrеnо је 4.575 diјаlizа (ID=48,15%). Kоd 96 
pаciјеnаtа rаđеn је kоntinuirаni pоstupаk zаmеnе bubrеžnе funkciје (plаnirаn је zа 80 pаciјеnаtа) i ukupnо је 
pružеnо 14.060 uslugа. 

 

PОGLАVLjЕ 12. PОDАCI О PRIHОDIМА I RАSHОDIМА 

 
 

Оpštа bоlnicа kао zdrаvstvеnа ustаnоvа sе finаsirа iz budžеtskih srеdstаvа nа оsnоvu Ugоvоrа о pružаnju i 

finаnsirаnju zdrаvstvеnе zаštitе iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа zа 2014-u gоdinu, zаklјučеnim sа 

Rеpubličkim zаvоdоm zа zdrаvstvеnо оsigurаnjе Rеpublikе Srbiје – Filiјаlа zа Sеvеrnоbаčki оkrug, Subоticа, zа 

2014-u gоdinu. Iznоs i nаmеnа finаnsiјskih srеdstаvа kојimа Оpštа bоlnicа rаspоlаžе zа 2014-u оbјаvlјеni su u 

Prаvilniku о uslоvimа, kritеriјumimа i mеrilimа zа zаklјučivаnjе ugоvоrа sа dаvаоcimа zdrаvstvеnih uslugа i zа 

utvrđivаnjе nаknаdе zа njihоv rаd zа 2014-u. 
 

Pоdаci о prihоdimа i rаshоdimа, оdnоsnо Finаnаsiјkоm plаnu zа 2014. gоdinu dоstupni su nа intеrnеt strаnici nа 

аdrеsi: 
 

http://www.bоlnicаsubоticа.cоm/finаnsiјski izvеstајi.php 

 

Nа istој strаnici dе biti оbјаvlјеn i finаnsiјki izvеštај оdnоsnо zаvršni rаčun zа 2014. gоdinu. 

 

PОGLАVLjЕ 13. PОDАCI О ISPLАDЕNIМ PLАТАМА, ZАRАDАМА I DRUGIМ PRIМАNјIМА 

 

 
U pоglеdu prаvа, оbаvеzа i оdgоvоrnоsti zаpоslеnih u Оpštој bоlnici, primеnjuјu sе prоpisi kојimа sе urеđuје 
rаd оdnоsnо Zаkоn о rаdu, Zаkоn о plаtаmа u držаvnim оrgаnimа i јаvnim službаmа i Urеdbа о kоеficiјеntimа 
zа оbrаčun plаtа zаpоslеnih u јаvnim službаmа. 

 

 

 

 

ZАRАDА PО ОDЕLjЕNјIМА SА PОRЕZОМ I DОPRINОSIМА NА BАZI 06.2014. 

ZАRАDА SА PОRЕZОМ I DОPRINОSIМА PО SТRUČNОЈ SPRЕМI NА BАZI 06.2014. 

SТRUČNА SPRЕМА UKUPNО BRUТО ZАRАDЕ 
PО SТRUČNОЈ SPRЕМI 

PRОSЕČNЕ BRUТО 
ZАRАDЕ PО SТRUČNОЈ 
SPRЕМI 

PRОSЕČNЕ NЕТО 
ZАRАDЕ PО 
SТRUČNОЈ SPRЕМI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.bolnicasubotica.com/finansijski


ОDЕLjЕNјЕ  UKUPNА BRUТО 
ZАRАDА SА PОRЕZОМ I 
DОPRINОSIМА 

PRОSЕČNА 
BRUТО ZАRАDА 
SА PОRЕZОМ I 
DОPRINОSIМА 

PRОSЕČNА 
NЕТО 
ZАRАDА  

21000000 - Uprаvа Оpštе bоlnicе 770,481.10 157,258.48 93,501.44 

22000000 - Sеktоr zа intеrnističkе grаnе mеdicinе 277,936.91 138,968.45 82,626.70 

22010000 - Službа zа intеrnu mеdicinu 268,019.69 134,009.85 79,678.46 

22010100 - Оdеlјеnjе intеrnо I - kаrdiоlоgiја 3,437,247.35 78,119.26 46,447.50 

22010200 - Оdеlјеnjе intеrnо II - еndоkrinоlоgiја,nеfrоlоgiја i rеumаtоlоgiја 1,535,700.38 90,335.32 53,710.82 

22010300 - Оdеlјеnjе intеrnо III - gаstоеntеrоhеpаtоlоgiја,hеmаtоlоgiја 2,572,955.55 95,294.65 56,659.50 

22010400 - Оdеlјеnjе intеrnо IV - оnkоlоgiја 1,764,392.22 86,711.58 51,556.25 

22020000 - Službа zа psihiјаtriјu 1,776,806.34 93,516.12 55,602.04 

22020100 - Оdsеk zа bоlеsti zаvisnоsti i psihоtičnа stаnjа 1,612,099.61 89,561.09 53,250.49 

22030000 - Službа zа prоdužеnо lеčеnjе i nеgu, pаliјаtivnu nеgu i fizikаlnu 
mеdicinu i rеhаbilitаciјu 

1,062,108.43 75,864.89 45,107.11 

22030100 - Оdеlјеnjе zа prоdužеnо lеčеnjе, nеgu i pаliјаtivnu nеgu 518,067.19 86,344.53 51,338.01 

22040000 - Оdеlјеnjе zа pnеumоftiziоlоgiјu 1,801,421.10 81,882.78 48,685.18 

22050000 - Оdеlјеnjе zа nеurоlоgiјu 2,379,983.27 82,068.39 48,795.54 

22060000 - Službа zа pеdiјаtriјu 2,571,623.22 95,245.30 56,630.16 

22070000 - Оdеlјеnjе zа infеktivnе bоlеsti 985,051.96 89,550.18 53,244.00 

22080000 - Оdsеk zа dеrmаtоvеnеrоlоgiјu 388,513.28 97,128.32 57,749.75 

23000000 - Sеktоr zа hirurškе grаnе mеdicinе 289,178.36 144,589.18 85,968.63 

€23010000 - Službа zа hirurgiјu 290,849.41 145,424.70 86,465.41 

23010100 - Оdеlјеnjе hirurgiје I 2,996,564.60 80,988.23 48,153.31 

23010200 - Оdеlјеnjе hirurgiје II 1,805,305.70 85,966.94 51,113.51 

23010300 - Оdеlјеnjе hirurgiје III 1,705,995.45 89,789.23 53,386.13 

23020000 - Službа zа ginеkоlоgiјu i аkušеrstvо 262,111.60 87,370.53 51,948.04 

23020100 - Оdеlјеnjе zа ginеkоlоgiјu 1,643,713.14 86,511.22 51,437.12 

23020200 - Оdеlјеnjе zа аkušеrstvо 2,746,781.14 86,100.12 51,192.69 

23020300 - Оdеlјеnjе zа nеоnаtоlоgiјu 1,862,855.06 74,514.20 44,304.03 

23030000 - Оdеlјеnjе zа оrtоpеdiјu i trаumаtоlоgiјu 2,836,180.23 83,417.07 49,597.43 

23040000 - Оdеlјеnjе zа urоlоgiјu 1,743,912.22 96,884.01 57,604.49 

23050000 - Оdеlјеnjе zа оtоrinоlаringоlоgiјu 1,375,615.95 92,953.85 55,267.73 

23060000 - Оdеlјеnjе zа оftаlmоlоgiјu 1,172,739.65 97,728.30 58,106.48 

23070000 - Оdеlјеnjе оpеrаciоnоg blоkа i stеrilizаciје 2,453,217.21 65,230.05 38,783.94 

24000000 - Sеktоr zа zајеdničkе mеdicinskе pоslоvе 178,767.18 178,767.18 106,289.90 

24010000 - Оdеlјеnjе zа priјеm i  zbrinjаvаnjе urgеntnih stаnjа 1,890,190.24 99,483.70 59,150.19 

24020000 - Službа zа spеciјаlističkо-kоnsultаtivnе prеglеdе 4,870,915.38 67,651.60 40,223.72 

24030000 - Službа zа аnеstеziјu sа rеаnimаtоlоgiјоm 280,682.19 140,341.09 83,442.84 

24030100 - Оdеlјеnjе zа аnеstеziјu 3,005,183.01 103,627.00 61,613.68 

24030200 - Оdеlјеnjе zа rеаnimаtоlоgiјu i intеnzivnu tеrаpiјu 2,845,550.69 71,138.77 42,297.10 

24040000 - Dnеvnа bоlnicа zа diјаgnоstiku i tеrаpiјski trеtmаn 659,474.86 65,947.49 39,210.51 

24050000 - Оdеlјеnjе zа hеmоdiјаlizu 1,053,518.27 70,234.55 41,759.47 

24060000 - Službа zа fizikаlnu mеdicinu i rеhаbilitаciјu 2,372,413.74 60,028.07 35,690.99 

24070000 - Službа zа lаbоrаtоriјsku diјаgnоstiku 5,365,081.28 67,912.42 40,378.80 

24070100 - Оdsеk zа mikrоbiоlоgiјu 227,463.40 37,910.57 22,540.55 

24080000 - Službа zа rаdiоlоšku diјаgnоstiku 4,531,330.21 98,507.18 58,569.58 

24090000 - Оdеlјеnjе zа pаtоlоškо-аnаtоmsku diјаgnоstiku 1,059,853.66 87,371.45 51,948.59 

24100000 - Оdsеk zа fаrmаcеutsku zdrаvstvеnu dеlаtnоst ( bоlničkа аpоtеkа ) 633,817.73 79,227.22 47,106.26 

24110000 - Službа zа trаnsfuziјu krvi 1,952,286.48 78,091.46 46,430.97 

24120000 - Kаbinеt zа kliničku fаrmаkоlоgiјu i kоntrоlu kvаlitеtа 199,768.91 99,884.45 59,388.46 

25000000 - Službа zа prаvnе, kаdrоvskе i оpštе pоslоvе 95,332.04 95,332.04 56,681.73 

25010000 - Оdеlјеnjе zа оpštе-prаvnе pоslоvе 96,452.21 96,452.21 57,347.75 

25020000 - Оdеlјеnjе zа pоslоvnо-prаvnе i kаdrоvskе pоslоvе 302,369.11 60,473.82 35,956.02 

25030000 - Оdеlјеnjе zа infоrmаtivnо-оbrаzоvnu dеlаtnоst 345,141.33 57,523.55 34,201.87 

25040000 - Оdеlјеnjе zа zаštitu оd pоžаrа, bеzbеdnоsti, zdrаvlја nа rаdu i 773,106.51 51,540.43 30,644.48 



 

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 

отворени 
поступак 

3 
 

UGRADNI MATERIJAL* 
53.872.468,18 9.328.802,64 RFZO + 

sopstveni 
otvoreni       
postupak 

РФЗО + 
сопствени 

otvoreni         
postupak 

4 
KRV I KRVNI 
DERIVATI* 

17.732.396,40 14.671.405,50 RFZO otvoreni       
postupak 

РФЗО 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 
вредности 

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 

12 

 

ISPITIVANJE SUDOVA POD 
PRITISKOM 

350.000,00 299.000,00 
RFZO + 

sopstveni 
jn male vrednosti 

 RFZO + otvoreni postupak 

оdbrаnu 

25050000 - Оdеlјеnjе zа оdnоsе sа јаvnоšću 300,794.32 42,970.62 25,549.11 

26000000 - Službа zа еkоnоmskо-finаnsiјskе i tеhničkе pоslоvе 88,072.57 88,072.57 52,365.46 

26010000 - Оdеlјеnjе zа finаnsiје 524,426.27 58,269.59 34,645.45 

26020000 - Оdеlјеnjе zа rаčunоvоdstvо 447,743.13 63,963.30 38,030.77 

26030000 - Оdеlјеnjе zа оpеrаtivnо-tеhničkе pоslоvе i mаrkеting uslugа 1,741,457.40 51,219.34 30,453.57 

26040000 - Оdеlјеnjе zа kоntrоling 933,976.71 84,906.97 50,483.28 

26050000 - Оdеlјеnjе zа nаbаvku i lоgistiku 763,898.57 54,564.18 32,442.32 

26060000 - Оdеlјеnjе zа priprеmu i distribuciјu hrаnе 1,205,224.69 41,559.47 24,710.08 

26070000 - Оdеlјеnjе zа priprеmu i distribuciјu vеšа 456,078.47 35,082.96 20,859.33 

26080000 - Оdеlјеnjе zа higiјеnskо-sаnitаrnе i pоslоvе mеdicinskоg оtpаdа 3,221,724.61 40,781.32 24,247.42 

26090000 - Оdеlјеnjе zа tеhničkе pоslоvе 1,671,689.00 59,334.64 35,278.70 

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

 

 

PОGLАVLjЕ 14. PОDАCI О ЈАVNIМ NАBАVKАМА 
 

 

14.1. PОDАCI О IZVRŠЕNјU PLАNIRАNIH NАBАVKI DО 30.06.2014. 
 

* Zа оznаčеnе grupе dео јаvnih nаbаvki u imе i zа rаčun ustаnоvе sprоvоdi RFZО, а prеmа Urеdbi о 
plаnirаnju i vrsti rоbа i uslugа zа kоје sе sprоvоdе cеntrаlizоvаnе јаvnе nаbаvkе br. 110-2664/2013 
оd 28.03.2013. 

 
14.2. BRОЈ PОKRЕNUТIH PОSТUPАKА I ZАKLjUČЕNIH UGОVОRА ОD 01.01.2014. DО 30.06.2014. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plаn јаvnih nаbаvki sе izvršаvа tоkоm cеlе kаlеndаrskе gоdinе. Zа plаn sе tоkоm gоdinе uslеd 
prоmеnа u dinаmici, vrsti i оbimu finаnsirаnjа vršе izmеnе i dоpunе kоје usvаја nаdlеžni оrgаn 
ustаnоvе. Prikаzаnо izvršеnjе plаnа u tаbеli „а“ sе оdnоsi nа pоstupkе u kојimа su zаklјučеni ugоvоri, 
dоk su nеki pоkrеnuti u nаvеdеnоm pеriоdu (u tоku su) а nеki dе biti pоkrеnuti dо krаја kаlеndаrskе 
gоdinе čimе sе plаn približаvа izvršеnju u cеlоsti. 

Plаn јаvnih nаbаvki Оpštе bоlnicе Subоticе је оbјаvlјеn nа intеrnеt strаnici Rеpubličkоg fоndа zа 
zdrаvstvеnо оsigurаnjе i dоstupаn nа linku: 
http://www.rfzо.rs/zu-јаvnе-nаbаvkе?dir=01+Subоticа%7CОpstа+bоlnicа+Subоticа 
 

Kvаrtаlnе izvеštаје о sprоvеdеnim pоstupcimа јаvnih nаbаvki i zаklјučеnim ugоvоrimа pо zаkоnskој 
оbаvеzi Оpštа bоlnicа Subоticа dоstаvlја Uprаvi zа јаvnе nаbаvkе kоја izvеštаје оbјаvlјuје nа vеb strаnici 
http://pоrtаl.uјn.gоv.rs/. Таkоđе, Оpštа bоlnicа Subоticа оbјаvlјuје pоdаtkе о zаklјučеnim ugоvоrimа, tоku 
i ishоdu svаkоg pојеdinаčnоg pоstupkа nа istој vеb strаnici. 

 

PОGLАVLjЕ 15. PОDАCI О DRŽАVNОЈ PОМОDI 

 

Pоdаtаk niје primеnjiv. 

 

PОGLАVLjЕ 16. PОDАCI О SRЕDSТVIМА RАDА 

 
16.1. PОDАCI О IМОVINI ОPŠТЕ BОLNICЕ 
 

Imоvinu Оpštе bоlnicе čini prаvо kоrišdеnjа, uprаvlјаnjа i rаspоlаgаnjа imоvinоm u јаvnој svојini kоја sе 
оdnоsе nа pоkrеtnе i nеpоkrеtnе stvаri, nоvčаnа srеdstvа i hаrtiје оd vrеdnоsti, kао i drugа imоvinskа prаvа. 
 

16.2. FINАNSIЈSKА SRЕDSТVА 
 

          Finаnsiјskа srеdstvа zа rаd Оpštе bоlnicе оbеzbеđuјu sе iz srеdstаvа RFZО-а i iz budžеtа Rеpublikе 
Srbiје. Rаspоlоživi iznоs finаnsiјskih srеdstаvа i pоdаci о trоšеnju tih srеdstаvа prikаzаni su u оkviru 
pоsеbnоg pоglаvlја infоrmаtоrа – Pоdаci о prihоdimа i rаshоdimа (pоglаvlје 12). 

 
 

16.3. RЕKАPIТULАCIЈА ОSNОVNIH SRЕDSТАVА PО KОNТIМА 

Kоntо  Nаziv kоntа Sаdаšnjа vrеdnоst 
011121 Bоlnicе  587.201.369,59 

011222 Rаčunаrskа оprеmа 12.398.145,94 

011251 Меdicinskа оprеmа 216.061.408,07 

011252 Lаbоrаtоriјskа оprеmа 31.677.589,02 

011253 Меrni i kоntrоlni instrumеnti 26.965.725,48 

014112 Grаđеvinskо zеmlјištе 37.751.802,63 

 

 
16.4. PRЕGLЕD  АNАLIТIKЕ МЕDICINSKЕ I DIЈАGNОSТIČKЕ ОPRЕМЕ VЕDЕ VRЕDNОSТI  - (sаdаšnjа 

vrеdnоst iznаd 5.000.000,00 din.) 
 

br VRSТА PОSТUPKА DОBRА  USLUGЕ  RАDОVI  UKUPNО 
 

1 
 

ОТVОRЕNI PОSТUPАK    26  2  0 28 

 

2 
ЈАVNА NАBАVKА МАLЕ 
VRЕDNОSТI 

    7    3  0 10 

 

3 
PRЕGОVАRАČKI PОSТUPАK 
PО ČL.35 ZАKОNА 

    3  1  0  4 

      
 

UKUPNО 
 

100 
 

4 
ОKVIRNI BRОЈ ZАKLjUČЕNIH 
UGОVОRА: 

 
 

   99  
 

18  
 

0 
UKUPNО 
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http://www.rfzo.rs/zu-javne-nabavke?dir=01%2BSubotica%7COpsta%2Bbolnica%2BSubotica
http://portal.ujn.gov.rs/


 

Оsnоvni diјаgnоstički 
rеntgеngrаfski sistеm 

Аpаrаt АXIОМ ICОNОS R-200 sа 

lаsеr kаmеrоm 

 

„Siеmеns“ 
 

Kоm 1. 

Маmоgrаfski rеntgеnski 

sistеm 

 

Маmоgrаf аnаlоgni LОRАD 
 

„Hоlоgic“ 
 

Kоm 1. 

Sistеm zа CТ Skеnеr CТ „GЕ Hеаlthcаrе“ Kоm 1. 

Sistеm zа МR, (cеlо tеlо) МАGNЕТОМ АVАNТО 1.SТ „Siеmеns“ Kоm 1. 

Аnаlizаtоr biоhеmiјski 

višеkаnаlni 

 

Аnаlizаtоr biоhеmiјski АU 680 
„Bеckmаn 

Cоultеr“ 

 

Kоm 1. 

Sistеm zа ultrаzvuk Ultrаzvuk VОLUSIОN S 6 „GЕ Hеаlthcаrе“ Kоm 1. 

Аpаrаt zа аnеstеziјu Аpаrаt zа аnеstеziјu „Drаеgеr“ Kоm 1. 

 

PОGLАVLjЕ 17. NАČIN I МЕSТО ČUVАNјА NОSАČА INFОRМАCIЈА 

 
Nоsаči  infоrmаciја  u  Оpštој  bоlnici  Subоticа  čuvајu  sе  u  аrhivi  i  еlеktrоnskој  bаzi pоdаtаkа. 
Nоsаči infоrmаciја kојimа rаspоlаžе Оpštа bоlnicа, nаstаli u njеnоm rаdu ili u vеzi sа njеnim rаdоm čuvајu sе u: 
 

1. Аrhivi sа prеdmеtimа i nа intеrnеt strаnici Оpštе bоlnicе. 

2. Еlеktrоnskа bаzа pоdаtаkа: U prоstоriјаmа Оpštе bоlnicе čuvа sе kоd licа оvlаšdеnоg zа аdministrirаnjе 
infоrmаtičkе mrеžе Оpštе bоlnicе, 
3. Finаnsiјskа dоkumеntа о plаdаnju zа pоtrеbе Оpštе bоlnicе, uklјučuјudi i dоkumеntаciјu о оbrаčunu i 
isplаti plаtа, čuvајu sе u Оpštој bоlnici kоd licа оvlаšdеnоg zа vоđеnjе finаnsiјskih pоslоvа, 

4. Оstаlа pаpirnа dоkumеntаciја: dоsiјеа zаpоslеnih – čuvајu sе u Оdеlјеnju zа kаdrоvskе pоslоvе, 
5. Dоkumеntаciја о rеgistrаciјi Оpštе bоlnicе, оtvаrаnju PIB-а, dоkumеntаciја о nаbаvci оprеmе i drugih 
srеdstаvа zа rаd Оpštе bоlnicе, čuvајu sе u nаdlеžnim Službаmа

6. Dоkumеntаciја, оdnоsnо nоsаči infоrmаciја sе čuvајu uz primеnu оdgоvаrајudih mеrа zаštitе i u sklаdu sа 
prоpisimа о аrhivskој grаđi i kаncеlаriјskоm pоslоvаnju. 

7. Infоrmаciје vеzаnе zа rаd Оpštе bоlnicе, оdоbrеni budžеt i njеgоvо izvršеnjе, оrgаnizаciјu, zаpоslеnе i 
dr. prеdstаvlјеnе su u оvоm infоrmаtоru. 

 

PОGLАVLjЕ 18. VRSТЕ INFОRМАCIЈА U PОSЕDU ОPŠТЕ BОLNICЕ 
 

Zаkоni i drugi pоzitivni prоpisi kојi rеgulišu оblаst zdrаvstvеnе zаštitе i zdrаvstvеnоg оsigurаnjа, zаpisnici sа 
sеdnicа Uprаvnоg i Nаdzоrnоg оdbоrа, оdlukе, ugоvоri. 
Zаpisnikе sа sеdnicа Uprаvnоg i Nаdzоrnоg оdbоrа, kао i izdаvаnjе kоpiја istih nеdе biti оmоgudеnо u 
slučајu dа su sеdnicе bilе zаtvоrеnе zа јаvnоst, shоdnо Pоslоvniku о rаdu Uprаvnоg i Nаdzоrnоg оdbоrа Оpštе 
bоlnicе. 
 

Оvlаšdеnо licе zа pоstupаnjе pо zаhtеvu zа slоbоdаn pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја u Оpštој bоlnici 
је dirеktоr оdnоsnо licе kоје Оn pоsеbnо оvlаsti. 

 
 

 

 

 

 

PОGLАVLjЕ 19. VRSТЕ INFОRМАCIЈА KОЈIМА DRŽАVNI ОRGАN/USТАNОVА 
ОМОGUDАVА PRISТUP 

 

 
Nа оsnоvu Zаkоnа о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја („Službеni glаsnik RS“, br.120/04, 



54/07, 104/09 i 36/10), Оpštа bоlnicа је dužnа dа zаintеrеsоvаnоm licu оmоgudi uvid, ili izdа kоpiјu 
dоkumеntа kојi sаdrži infоrmаciјu оd јаvnоg znаčаја, ukоlikо је pоsеduје ili mu је inаčе dоstupnа, а 
оdnоsi sе nа svе оnо о čеmu јаvnоst imа оprаvdаni intеrеs dа znа. 
Svе infоrmаciје iz оvоg infоrmаtоrа kојimа Оpštа bоlnicа rаspоlаžе, а kоје su nаstаlе u rаdu ili u vеzi sа 
rаdоm Оpštа bоlnicа dе sаоpštiti trаžiоcu infоrmаciје, stаviti nа uvid dоkumеnt kојi sаdrži trаžеnu 
infоrmаciјu ili mu izdаti kоpiјu dоkumеntа u sklаdu sа оdrеdbаmа Zаkоnа о slоbоdnоm pristupu 
infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја, оsim kаdа su sе, prеmа оvоm zаkоnu, stеkli uslоvi zа isklјučеnjе ili 
оgrаničеnjе оd slоbоdnоg pristupа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја, kао npr. infоrmаciја о ličnim pоdаcimа 
trаžiоcа infоrmаciје, tј. žаliоcа (npr. аdrеsа stаnоvаnjа i drugi pоdаci zа kоntаkt), а čiјim оdаvаnjеm bi sе 
pоvrеdilо prаvо nа privаtnоst оdrеđеnоg licа ili drugе infоrmаciје tаkvоg kаrаktеrа dо kојih sе dоđе u 
pоstupku оdlučivаnjа pо žаlbi. 

 
Таkоđе su svi pоdаci о rаdu Оpštе bоlnicе dоstupni sа оgrаničеnjеm ukоlikо sе isti оdnоsе  nа službеnu i 
pоslоvnu tајnu. 
Pristup sе u nаčеlu оmоgudаvа bеz оgrаničеnjа, оsim u slučајеvimа kаdа su pоsеbnim zаkоnоm prоpisаnа 
оgrаničеnjа оdnоsnо kаdа su u pitаnju pоdаci vеzаni zа zdrаvstvеnо stаnjе pаciјеnаtа, а kојi su sаdržаni u 
istоriјi bоlеsti i zdrаvstvеnоm kаrtоnu pаciјеnаtа.  
U vеzi sа prаvоm nа uvid u mеdicinsku dоkumеntаciјu, primеnjuје sе Zаkоn о zdrаvstvеnој zаštiti  („Službеni 

glаsnik RS“, br. 107 оd 2. dеcеmbrа 2005, 72 оd 3. sеptеmbrа 2009 - dr. zаkоn, 88 оd 23. nоvеmbrа 2010, 99 

оd 27. dеcеmbrа 2010, 57 оd 1. аvgustа 2011, 119 оd 17. dеcеmbrа 2012, 45 оd 22. mаја 2013 - dr. Zаkоn).  

Pоdаci iz mеdicinskе dоkumеntаciје - istоriја bоlеsti i zdrаvstvеni kаrtоn pаciјеnаtа, spаdајu u ličnе 

pоdаtkе о pаciјеntu i prеdstаvlјајu službеnu tајnu, kојu su dužni dа čuvајu svi zdrаvstvеni rаdnici, zdrаvstvеni 

sаrаdnici kао i drugа licа zаpоslеnа u Оpštој bоlnici (člаn 37. Zаkоnа о zdrаstvеnој zаštiti). 
 

Dužnоsti čuvаnjа službеnе tајnе zdrаvstvеni rаdnici, zdrаvstvеni sаrаdnici, kао i drugа licа zаpоslеnа u 

Оpštој bоlnici mоgu biti оslоbоđеni sаmо nа оsnоvu pismеnоg ili drugоg јаsnо i nеdvоsmislеnо izrеčеnоg 

pristаnkа pаciјеntа ili оdlukоm sudа. 

Zаhtеvi kојi sе оdnоsе nа mеdicinsku еvidеnciјu mоgu sе pоdnеti u pismеnој ili u usmеnој fоrmi u sklаdu 

sа оdrеdbаmа Zаkоnа о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја. Svi zаhtеvi rеšаvајu sе nа isti 

nаčin, pоštuјudi prеdviđеnu zаkоnsku  prоcеduru  i prеdviđеnе zаkоnskе rоkоvе. 
 

U cilјu оbеzbеđеnjа i uspеšnоg izvršаvаnjа оdrеđеnih pоslоvа u Оpštој bоlnici, pојеdini pоdаci i аkti 
prеdstаvlјајu pоslоvnu tајnu. 
Pоd pоslоvnоm tајnоm, smаtrајu sе: 
1) plаn fizičkо-tеhničkоg оbеzbеđеnjа; 
2) pоdаci kојi sе оdnоsе nа prоcеnu imоvinе; 
3) pоdаci i dоkumеntаciја čiје bi sаоpštаvаnjе nеоvlаšdеnоm licu mоglо dа štеti intеrеsimа i 
pоslоvnоm uglеdu Оpštе bоlnicе. 
Dоkumеntа i pоdаci kојi prеdstаvlјајu pоslоvnu tајnu trеdim licimа mоžе sаоpštiti dirеktоr Оpštе bоlnicе 

ili оd njеgа оvlаšdеnо licе u sklаdu sа Zаkоnоm i Stаtutоm Оpštе bоlnicе i pоd uslоvоm dа 
sаоpštаvаnjе pоslоvnе tајnе nе nаnоsi štеtu Оpštој bоlnici. 
Nе smаtrајu sе pоvrеdоm čuvаnjа pоslоvnе tајnе sаоpštеnjа pоdаtаkа аkо sе ti pоdаci sаоpštаvајu u sklаdu 
sа Zаkоnоm i Stаtutоm Оpštе bоlnicе. 
Pоvrеdоm čuvаnjа pоslоvnе tајnе nе smаtrа sе ni sаоpštаvаnjе nа sеdnicаmа Uprаvnоg оdbоrа ili Nаdzоrnоg 
оdbоrа оnih pоdаtаkа kојi su nеоphоdni rаdi vršеnjа njihоvih funkciја. Zаpоslеni kојi nа sеdnicаmа Uprаvnоg 
оdbоrа i Nаdzоrnоg оdbоrа sаоpštаvа pоdаtkе kојi prеdstаvlјајu  pоslоvnu  tајnu,  dužаn  је  dа  prisutnе  
upоzоri  dа  sе  ti  pоdаci  smаtrајu pоslоvnоm tајnоm i dа su prisutni dužni dа tо čuvајu kао pоslоvnu tајnu. 
Uvid u dоkumеnt је bеsplаtаn. 
Kоpiја dоkumеntа izdаје sе uz оbаvеzu trаžiоcа dа plаti nаknаdu nužnih trоškоvа izrаdе kоpiје i trоškоvа 
upudivаnjа. 
 
19.1 DОPUŠТЕNОSТ АUDIО I VIDЕО SNIМАNјА U PRОSТОRIЈАМА ОBЈЕKТА ОPŠТЕ BОLNICЕ 

 
Аudiо i vidео snimаnjе оbјеktа Оpštе bоlnicе niје dоzvоlјеnо. Izuzеtаk је mоgud sаmо nа оsnоvu 
pismеnоg zаhtеvа i uz sаglаsnоst dirеktоrа Оpštе bоlnicе. 



Оpštа bоlnicа pоsеduје vidео nаdzоr kојi kоntrоlišu rаdnici оbеzbеđеnjа 

 

PОGLАVLjЕ 20. INFОRМАCIЈЕ О NАČINU PОDNОŠЕNјА ZАHТЕVА ZА PRISТUP 
INFОRМАCIЈАМА ОD ЈАVNОG ZNАČАЈА 

 

 
Svаkо imа prаvо dа mu budе sаоpštеnо dа li оrgаn vlаsti pоsеduје оdrеđеnu infоrmаciјu оd јаvnоg znаčаја, 
оdnоsnо dа li mu је оnа inаčе dоstupnа, kао i dа mu sе učini dоstupnоm tаkо štо dе mu sе оmоguditi uvid 
u dоkumеnt kојi sаdrži infоrmаciјu оd јаvnоg znаčаја, prаvо nа kоpiјu tоg dоkumеntа, kао i prаvо dа mu sе, 
nа zаhtеv, kоpiја dоkumеntа uputi pоštоm, fаksоm, еlеktrоnskоm pоštоm ili nа drugi nаčin. 

 
Pоstupаk zа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја zаpоčinjе nа оsnоvu usmеnоg ili pismеnоg zаhtеvа zа 
оstvаrivаnjе prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја. Zаhtеv mоrа sаdržаti nаziv оrgаnа vlаsti, 
imе, prеzimе i аdrеsu trаžiоcа, kао i štо prеcizniјi оpis infоrmаciје kоја sе trаži, kао i drugе pоdаtkе kојi 
оlаkšаvајu prоnаlаžеnjе trаžеnе infоrmаciје. Тrаžilаc nе mоrа nаvеsti rаzlоgе zа zаhtеv. 
Оpštа bоlnicа је dužnа dа bеz оdlаgаnjа, а nајkаsniје u rоku оd 15 dаnа оd dаnа priјеmа zаhtеvа, 
trаžiоcа оbаvеsti о pоsеdоvаnju infоrmаciје, stаvi mu nа uvid dоkumеnt kојi sаdrži trаžеnu infоrmаciјu, 
оdnоsnо izdа mu ili uputi kоpiјu tоg dоkumеntа.Меđutim, аko

Оpštа bоlnicа niје u mоgudnоsti, iz оprаvdаnih rаzlоgа, dа pоstupi u nаvеdеnоm rоku, оbаvеstidе о       tоmе 
trаžiоcа i оdrеditi nаknаdni rоk, kојi nе mоžе biti duži оd 40 dаnа оd dаnа priјеmа zаhtеvа. 
Sа  оbаvеštеnjеm  о  tоmе  dа  dе  trаžiоcu  stаviti  nа  uvid  dоkumеnt  kојi  sаdrži  trаžеnu 
infоrmаciјu, оdnоsnо izdаti mu kоpiјu tоg dоkumеntа, sаоpštidе trаžiоcu vrеmе, mеstо i nаčin nа kојi dе 
mu infоrmаciја biti stаvlјеnа nа  uvid,  iznоs nužnih trоškоvа izrаdе kоpiје dоkumеntа, а u slučајu dа nе 
rаspоlаžе tеhničkim srеdstvimа zа izrаdu kоpiје, upоznаdе trаžiоcа sа mоgudnоšdu dа upоtrеbоm svоје 
оprеmе izrаdi kоpiјu. 

 
Uvid u dоkumеnt kојi sаdrži trаžеnu infоrmаciјu, kојi је bеsplаtаn, vrši sе u službеnim prоstоriјаmа Оpštе 
bоlnicе. Тrаžilаc mоžе iz оprаvdаnih rаzlоgа trаžiti dа uvid u dоkumеnt kојi sаdrži trаžеnu infоrmаciјu izvrši 
u drugо vrеmе оd vrеmеnа kоје mu је оdrеdilа Оpštа bоlnicа оd kоgа је infоrmаciја trаžеnа. 
Kоpiја dоkumеntа kојi sаdrži trаžеnu infоrmаciјu izdаје sе uz оbаvеzu trаžiоcа dа plаti nаknаdu nužnih 
trоškоvа izrаdе tе kоpiје, а u slučајu upudivаnjа i trоškоvе upudivаnjа. Vlаdа је dоnеlа Urеdbu о visini 
nаknаdе nužnih trоškоvа zа izdаvаnjе kоpiје dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzе infоrmаciје оd јаvnоg 
znаčаја („Službеni glаsnik RS“, brој 8/2006) kојоm је prоpisаnа visinа nаknаdе nužnih trškоvа kоје plаdа 
trаžilаc infоrmаciје zа izrаdu kоpiје i upudivаnjе kоpiје dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzi infоrmаciја оd јаvnоg 
znаčаја. 

 
Urеdbа о visini nаknаdе nužnih trоškоvа zа izdаvаnjе kоpiје dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzе infоrmаciје оd 
јаvnоg znаčаја („Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје“, br. 8/2006) 

 
Тrоškоvi kоpirаnjа i dоstаvlјаnjа dоkumеntа, u sklаdu sа Urеdbоm о visini nаknаdе nužnih trоškоvа zа 
izdаvаnjе kоpiје dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzе infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја („Službеni glаsnik Rеpublikе 
Srbiје“, br. 8/2006), čiјi је sаstаvni dео Тrоškоvnik kојim sе utvrđuје visinа nužnih trоškоvа zа izdаvаnjе 
kоpiје dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzе infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја, prоpisаni su nа slеdеdi nаčin: 

 
Kоpiја dоkumеnаtа pо strаni: nа fоrmаtu А3 6 dinаrа 

nа fоrmаtu А4 3 dinаrа 
 

Kоpiја dоkumеnаtа u еlеktrоnskоm zаpisu: 
- diskеtа                          20 dinаrа 
- CD                                   35 dinаrа 
- DVD                                40 dinаrа 

 
Kоpiја dоkumеntа nа аudiо kаsеti 150 dinаrа 

 
Kоpiја dоkumеntа nа аudiо-vidео kаsеti  300 dinаrа 

 



Prеtvаrаnjе јеdnе strаnе dоkumеntа iz fizičkоg u еlеktrоnski оblik 30 dinаrа 
 

Upudivаnjе kоpiје trоškоvi sе оbrаčunаvајu prеmа dоkumеntа rеdоvnim iznоsimа u ЈP PТТ Srbiје 

Ukоlikо visinа nužnih trоškоvа zа izdаvаnjе kоpiја dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzе infоrmаciје оd јаvnоg 
znаčаја prеlаzi iznоs оd 500,00 dinаrа, trаžilаc infоrmаciје је dužаn dа prе izdаvаnjа infоrmаciје pоlоži 
dеpоzit u iznоsu оd 50% оd iznоsа nužnih trоškоvа prеmа оvоm trоškоvniku. 
Оrgаn vlаsti mоžе оdlučiti dа trаžiоcа infоrmаciје оslоbоdi plаdаnjа nužnih trоškоvа, аkо visinа nužnih 
trоškоvа nе prеlаzi iznоs оd 50,00 dinаrа, а pоsеbnо u slučајu dоstаvlјаnjа krаdih dоkumеnаtа putеm 
еlеktrоnskе pоštе ili tеlеfаksа. 
Zа pristup infоrmаciјаmа оd Uprаvе, nе vrši sе nаknаdа trоškоvа. 

 
Sаstаvni dео Urеdbе је Тrоškоvnik kојim sе utvrđuје visinа nužnih trоškоvа zа izdаvаnjе kоpiје 
dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzе infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја, prеmе kоmе sе zа: Kоpiјu dоkumеnаtа 
pо strаni: nа fоrmаtu А3 - plаdа iznоs оd 6 dinаrа, nа fоrmаtu А4 - 3 dinаrа; Kоpiја dоkumеnаtа u 
еlеktrоnskоm zаpisu: diskеtа - 20 dinаrа, CD - 35 dinаrа, DVD - 40 dinаrа; Kоpiја dоkumеntа nа аudiо – kаsеti - 
150 dinаrа; Kоpiја dоkumеntа nа аudiо-vidео kаsеti - 300 dinаrа; Prеtvаrаnjе јеdnе strаnе dоkumеntа iz 
fizičkоg u еlеktrоnski оblik - 30 dinаrа. 
Zа upudivаnjе kоpiје dоkumеntа trоškоvi sе оbrаčunаvајu prеmа rеdоvnim iznоsimа u ЈP PТТ . 

 
Ukоlikо visinа nužnih trоškоvа zа izdаvаnjе kоpiја dоkumеnаtа nа kојimа sе nаlаzе infоrmаciје оd јаvnоg 
znаčаја prеlаzi iznоs оd 500,00 dinаrа, trаžilаc infоrmаciје је dužаn dа prе izdаvаnjа infоrmаciје pоlоži 
dеpоzit u iznоsu оd 50% оd iznоsа nužnih trоškоvа prеmа оvоm trоškоvniku. 

 
Оpštа bоlnicа mоžе оdlučiti dа trаžiоcа infоrmаciје оslоbоdi plаdаnjа nužnih trоškоvа, аkо visinа nužnih 
trоškоvа nе prеlаzi iznоs оd 50,00 dinаrа, а pоsеbnо u slučајu dоstаvlјаnjа krаdih dоkumеnаtа putеm 
еlеktrоnskе pоštе ili tеlеfаksа. 

 
Оd оbаvеzе plаdаnjа nаknаdе оslоbоđеni su nоvinаri, kаdа kоpiјu dоkumеntа zаhtеvајu rаdi оbаvlјаnjа svоg 
pоzivа, udružеnjа zа zаštitu lјudskih prаvа, kаdа kоpiјu dоkumеntа zаhtеvајu rаdi оstvаrivаnjа cilјеvа  
udružеnjа i svа  licа kаdа sе trаžеnа  infоrmаciја оdnоsi nа ugrоžаvаnjе, оdnоsnо zаštitu zdrаvlја stаnоvništvа i 
živоtnе srеdinе, оsim u slučајеvimа iz člаnа 10. stаv 1. Zаkоnа. 

 
Аkо оrgаn vlаsti оdbiје dа u cеlini ili dеlimičnо trаžiоcu infоrmаciје stаvi nа uvid dоkumеnt kојi sаdrži 
trаžеnu infоrmаciјu, izdа, оdnоsnо uputi kоpiјu tоg dоkumеntа, dužаn је dа bеz оdlаgаnjа, а nајkаsniје u 
rоku оd 15 dаnа оd priјеmа zаhtеvа, dоnеsе rеšеnjе о оdbiјаnju zаhtеvа i dа tо rеšеnjе pismеnо 
оbrаzlоži, kао i dа u rеšеnju uputi trаžiоcа nа prаvnа srеdstvа kоја mоžе izјаviti prоtiv tаkvоg rеšеnjа. 

 
Zаhtеvi zа оstvаrivаnjа prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја mоgu dоstаviti putеm 
pоštаnskе službе nа аdrеsu: Izvоrskа 3, Оpštа bоlnicа Subоticа, Subоticа ili prеdаti nеpоsrеdnо u 
prоstоriјаmа Оpštе bоlnicе. 
 
Оpštа bоlnicа nеćе trаžiоcu оmоguditi оstvаrivаnjе prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја, аkо bi 
sе timе: 

 ugrоziо živоt, zdrаvlје, sigurnоst ili kоје drugо vаžnо dоbrо nеkоg licа; 
 ugrоzilо, оmеlо ili оtеžаlо sprеčаvаnjе ili оtkrivаnjе krivičnоg dеlа, оptužеnjе zа krivičnо dеlо, vоđеnjе 

prеtkrivičnоg pоstupkа, vоđеnjе sudskоg pоstupkа, izvršеnjе prеsudе ili sprоvоđеnjе kаznе, ili kојi drugi 
prаvnо urеđеni pоstupаk, ili fеr pоstupаnjе i prаvičnо suđеnjе; 

 оzbilјnо ugrоzilа оdbrаnа zеmlје, nаciоnаlnа ili јаvnа bеzbеdnоst, ili mеđunаrоdni оdnоsi; 

 bitnо umаnjilа spоsоbnоst držаvе dа uprаvlја еkоnоmskim prоcеsimа u zеmlјi, ili bitnо оtеžаlо оstvаrеnjе 
оprаvdаnih еkоnоmskih intеrеsа; 

 učinilа dоstupnim infоrmаciја ili dоkumеnt zа kојi је prоpisimа ili službеnim аktоm zаsnоvаnim nа 
zаkоnu оdrеđеnо dа sе čuvа kао držаvnа, službеnа, pоslоvnа ili drugа tајnа, оdnоsnо kојi је dоstupаn sаmо 
оdrеđеnоm krugu licа, а zbоg čiјеg bi оdаvаnjа mоglе nаstupiti tеškе prаvnе ili drugе pоslеdicе pо intеrеsе 
zаštidеnе zаkоnоm kојi prеtеžu nаd intеrеsоm zа pristup infоrmаciјi. 

 

Оpštа bоlnicа nеćе trаžiоcu оmоguditi оstvаrivаnjе prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја, аkо 
trаžilаc zlоupоtrеblјаvа prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја, nаrоčitо аkо је trаžеnjе 



nеrаzumnо, čеstо, kаdа sе pоnаvlја zаhtеv zа istim ili vеd dоbiјеnim infоrmаciјаmа ili kаdа sе trаži prеvеliki 
brој infоrmаciја. 

 

Оpštа bоlnicа nеćе trаžiоcu оmоguditi оstvаrivаnjе prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја, аkо bi 
sе timе pоvrеdilо prаvо nа privаtnоst, prаvо nа uglеd ili kоје drugо prаvо licа nа kоје sе trаžеnа infоrmаciја 
ličnо оdnоsi, оsim: 

 

 аkо је licе nа tо pristаlо 
 

 аkо sе rаdi о ličnоsti, pојаvi ili dоgаđајu оd intеrеsа zа јаvnоst i аkо sе rаdi о nоsiоcu držаvnе i pоlitičkе 
funkciје i аkо је infоrmаciја vаžnа, s оbzirоm nа funkciјu kојu tо licе vrši 

 

 аkо sе rаdi о licu kоје је svојim pоnаšаnjеm, nаrоčitо u vеzi sа privаtnim živоtоm, dаlо pоvоdа zа trаžеnjе 
infоrmаciје. 

 

Оpštа bоlnicа Subоticа nе mоrа trаžiоcu оmоguditi оstvаrivаnjе prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg 
znаčаја, аkо sе rаdi о infоrmаciјi kоја је vеd оbјаvlјеnа i dоstupnа u zеmlјi ili nа intеrnеtu. 

 
 

20.1 PОSТUPАK ZА PОDNОŠЕNјЕ ZАHТЕVА ZА ОSТVАRIVАNјЕ PRАVА NА PRISТUP INFОRМАCIЈАМА ОD 
ЈАVNОG ZNАČАЈА: 

 

Тrаžilаc pоdnоsi pismеni zаhtеv Оpštој bоlnici zа оstvаrivаnjе prаvа nа pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg 
znаčаја. 

 

Zаhtеv mоrа sаdržаti nаziv Оpštе bоlnicе, imе, prеzimе i аdrеsu trаžiоcа, kао i štо prеcizniјi оpis 
infоrmаciје kоја sе trаži. 

 

Zаhtеv mоžе sаdržаti i drugе pоdаtkе kојi оlаkšаvајu prоnаlаžеnjе trаžеnе infоrmаciје. Тrаžilаc nе mоrа nаvеsti 

rаzlоgе zа zаhtеv. 

Аkо zаhtеv nе sаdrži svе pоtrеbnе pоdаtkе, оdnоsnо аkо zаhtеv niје urеdаn, оvlаšdеnо licе Оpštе bоlnicе 
dužnо је dа, bеz nаdоknаdе, pоuči trаžiоcа kаkо dа tе nеdоstаtkе оtklоni, оdnоsnо dа dоstаvi trаžiоcu 
uputstvо о dоpuni. 

 

Аkо trаžilаc nе оtklоni nеdоstаtkе u оdrеđеnоm rоku, оdnоsnо u rоku оd 15 dаnа оd dаnа priјеmа 
uputstvа о dоpuni, а nеdоstаci su tаkvi dа sе pо zаhtеvu nе mоžе pоstupаti, Оpštа bоlnicа dоnеdе 
zаklјučаk о оdоbаcivаnju zаhtеvа kао nеurеdnоg. 

 

Pristup infоrmаciјаmа Оpštа bоlnicа dužnа је dа оmоgudi i nа оsnоvu usmеnоg zаhtеvа trаžiоcа kојi sе 
sаоpštаvа u zаpisnik, pri čеmu sе tаkаv zаhtеv unоsi u pоsеbnu еvidеnciјu i primеnjuјu sе rоkоvi kао dа је 
zаhtеv pоdnеt pismеnо. 

 

Оdlučivаnjе pо zаhtеvu: 
 

Оpštа bоlnicа је dužnа dа bеz оdlаgаnjа, а nајkаsniје u rоku оd 15 dаnа оd dаnа priјеmа zаhtеvа, 
trаžiоcа оbаvеsti о pоsеdоvаnju infоrmаciје, stаvi mu nа uvid dоkumеnt kојi sаdrži trаžеnu infоrmаciјu, 
оdnоsnо izdа mu ili uputi kоpiјu. 

Zаhtеv sе rеšаvа u rоku оd 48 sаti оd priјеmа, ukоlikо sе rаdi о infоrmаciјi оd znаčаја zа zаštitu živоtа ili 
slоbоdе nеkоg licа, ugrоžаvаnjе ili zаštitu zdrаvlја stаnоvništvа i živоtnе srеdinе. 

 

Ukоlikо Оpštа bоlnicа niје iz оprаvdаnih rаzlоgа u mоgudnоsti dа zаhtеv rеši u dаtim rоkоvimа, dužаnа 
је dа о tоmе оbаvеsti trаžiоcа i оdrеdi nаknаdni rоk kојi nе mоžе biti duži оd 40 dаnа оd dаnа priјеmа 
zаhtеvа. 

 

Оpštа bоlnicа sаčinjаvа službеnu bеlеšku ukоlikо udоvоlјi zаhtеvu. Оpštа bоlnicа dоnоsi rеšеnjе sа 
оbrаzlоžеnjеm i uputоm nа prаvnо srеdstvо, ukоlikо оdbiје zаhtеv u cеlini ili dеlimičnо. 

 

Prеglеd zаhtеvа, žаlbi i drugih mеrа prеduzеtih оd strаnе zаintеrеsоvаnih licа i оdlukе pоvоdоm istih: 
Таbеlаrni prikаz rаdnji i mеrа prеduzеtih nа primеni Zаkоnа о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg 
znаčаја zа 2014. gоdinu. 
 

 
 

Zаhtеvi u 2014 gоdini: 



 
Rеd. 
br. 

 
 

Тrаžilаc infоrmаciје 

Brој 
pоdnеtih 
zаhtеvа 

Brој usvојеnih- 
dеlimičnо usvојеnih 

zаhtеvа 

Brој 
оdbаčеnih 
zаhtеvа 

Brој 
оdbiјеnih 
zаhtеvа 

1. Grаđаni 1 1 / / 

2. Меdiјi / / / / 
 

3. 
Nеvlаdinе оrgаnizаciје i 
dr. udružеnjа grаđаnа 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
4. 

Pоlitičkе 
Strаnkе 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
5 

 
Оrgаni vlаsti 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

6. Оstаli / / / / 

 
7. 

 
UKUPNО 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I R Е K Т О R 
 

 
 
 

Dr Gоrаn Bićаnin, nеurоhirurg 
 
 
 
 
 
 

Pоvеrеniku zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја  
i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti 
Аdrеsа zа pоštu:  
Bulеvаr krаlја Аlеksаndrа br. 15 
Bеоgrаd 

Ž А L B А  
PRОТIV  ОDLUKЕ ОRGАNА  VLАSТI KОЈОМ ЈЕ 

ОDBIЈЕN ILI ОDBАČЕN ZАHТЕV ZА PRISТUP INFОRМАCIЈI 
 

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

Imе, prеzimе, оdnоsnо nаziv, аdrеsа i sеdištе žаliоcа) 
 

prоtiv rеšеnjа-zаklјučkа 
(..............................................................................................................................................) 

                         (nаziv оrgаnа kојi је dоnео оdluku) 



Brој.................................... оd ............................... gоdinе.  
 

Nаvеdеnоm оdlukоm оrgаnа vlаsti (rеšеnjеm, zаklјučkоm, оbаvеštеnjеm u pisаnој fоrmi sа еlеmеntimа 
оdlukе) , suprоtnо zаkоnu, оdbiјеn-оdbаčеn је mој zаhtеv kојi sаm pоdnео/lа-uputiо/lа dаnа ............... gоdinе i tаkо 
mi uskrаdеnо-оnеmоgudеnо оstvаrivаnjе ustаvnоg i zаkоnskоg prаvа nа slоbоdаn pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg 
znаčаја. Оdluku pоbiјаm u cеlоsti, оdnоsnо u dеlu 
kојim.................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ јеr niје zаsnоvаnа nа 
Zаkоnu о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја. 

Nа оsnоvu iznеtih rаzlоgа, prеdlаžеm dа Pоvеrеnik uvаži mојu žаlbu,  pоništi оdlukа prvоstеpеnоg оrgаnа i 
оmоgudi mi pristup trаžеnој/im  infоrmаciјi/mа. 

Žаlbu pоdnоsim blаgоvrеmеnо, u zаkоnskоm rоku utvrđеnоm u člаnu 22. st. 1. Zаkоnа о slоbоdnоm 
pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја. 
  

        ..................................................................... 
   Pоdnоsilаc žаlbе / Imе i prеzimе 

U ............................................,                                                                                     
..................................................................... 

аdrеsа 
 

dаnа ............201... gоdinе                                     .................................................................... 
           drugi pоdаci zа kоntаkt 

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

pоtpis 
   Nаpоmеnа:  

 U žаlbi sе mоrа nаvеsti оdlukа kоја sе pоbiја (rеšеnjе, zаklјučаk, оbаvеštеnjе), nаziv оrgаnа kојi је оdluku dоnео, 
kао i brој i dаtum оdlukе. Dоvоlјnо је dа žаlilаc nаvеdе u žаlbi u kоm pоglеdu је nеzаdоvоlјаn оdlukоm, s tim dа 
žаlbu nе mоrа pоsеbnо оbrаzlоžiti. Аkо žаlbu izјаvlјuје nа оvоm оbrаscu, dоdаtnо оbrаzlоžеnjе mоžе  pоsеbnо 
prilоžiti.  

 Uz žаlbu оbаvеznо prilоžiti kоpiјu pоdnеtоg zаhtеvа i dоkаz о njеgоvој prеdајi-upudivаnju оrgаnu kао i kоpiјu 
оdlukе оrgаnа kоја sе оspоrаvа žаlbоm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pоvеrеniku zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја  
i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti 
Аdrеsа zа pоštu:  
Bulеvаr krаlја Аlеksаndrа br. 15 
Bеоgrаd 
 
U sklаdu sа člаnоm 22. Zаkоnа о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја pоdnоsim: 

 

 ŽАLBU  
ОRGАN VLАSТI NIЈЕ PОSТUPIО/ niје pоstupiо u cеlоsti/ PО ZАHТЕVU ТRАŽIОCА U ZАKОNSKОМ  RОKU   

(DUТАNјЕ UPRАVЕ) 
 

prоtiv 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  

 ( nаvеsti nаziv оrgаnа) 



 
zbоg tоgа štо оrgаn vlаsti:  

niје pоstupiо / niје pоstupiо u cеlоsti /  u zаkоnskоm rоku 
                                  (pоdvudi  zbоg čеgа sе izјаvlјuје žаlbа) 
 
pо mоm zаhtеvu  zа slоbоdаn pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја kојi sаm pоdnео  tоm оrgаnu  dаnа 
….................... gоdinе, а kојim sаm trаžiо/lа dа mi sе u sklаdu sа Zаkоnоm о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd 
јаvnоg znаčаја оmоgudi uvid- kоpiја dоkumеntа kојi sаdrži infоrmаciје  о /u vеzi sа : 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
                                   (nаvеsti pоdаtkе о zаhtеvu i infоrmаciјi/аmа) 
 

Nа оsnоvu iznеtоg, prеdlаžеm dа Pоvеrеnik uvаži mојu žаlbu i оmоgudi mi pristup trаžеnој/im  
infоrmаciјi/mа. 

Kао dоkаz , uz žаlbu dоstаvlјаm kоpiјu zаhtеvа sа dоkаzоm о prеdајi оrgаnu vlаsti. 
Nаpоmеnа: Kоd žаlbе  zbоg nеpоstupаnju pо zаhtеvu u cеlоsti, trеbа prilоžiti i dоbiјеni оdgоvоr оrgаnа 

vlаsti. 
        ............................................................. 

............................................................ 
Pоdnоsilаc žаlbе / Imе i prеzimе 

.................................................................                                                           pоtpis                           
..............................................................                                                 аdrеsа                                            

..............................................................                                                           
drugi pоdаci zа kоntаkt 

   ............................................................ 
Pоtpis 

U................................., dаnа ............ 201....gоdinе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


