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II  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ 

 

Дом здравља „Ириг“ је здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност на 

примарном нивоу.  

 

Дом здравља „Ириг“ се налази у Иригу, ул.Војводе Путника бр.5. 

Матични број: 08879346 

ПИБ: 105201817 

Шифра делатности: 8621- Општа медицинска пракса 

Веб страница: www.dzirig.rs 

Адреса електронске поште: office@dzirig.rs,    dzirig@mts.rs   

 

Kонтакт телефони: 022/2462-030 Централа 

                               022/461-291 Општа пракса Ириг – 194 Хитна помоћ 

                               069/609-281 Одсек за здравствену заштиту жена - гинекологија 

                               022/465-283 Општа пракса Врдник 

                               022/466-380 Стоматолошка служба Врдник 

                               069/609-269 и 069/609-276 Covid амбуланта 

 

Радно време Дома здравља „Ириг“: од 07,оо – 20:оо, суботом, недељом и празником: дежурства. 

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима у просторије Дома здравља 

„Ириг“ у Иригу као и у Здравственој станици у Врднику је омогућен. 

 

      Информатор о раду Дома здравља „Ириг“ (у даљем тексту: Информатор) сачињен је у складу 

са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, 

бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа („Сл.гласник РС“, бр.68/10 и 10/22 – др.упутство). 

 

      Особа одговорна за тачност и потпуност података у Информатору је директор др Небојша 

Ацин, direktordzirig@gmail.com. 

 

     Овлашћено лице за информације од јавног значаја Дома здравља „Ириг“ је Слађана Радић 

дипл.правник, sladjanadzirig@gmail.com.   

 

      Информатор је доступан јавности у електронском облику на интернет адреси Дома здравља 

„Ириг“.  

 

      Заинтересованом лицу на захтев доставља се последња верзија, одштампани текст 

Информатора или његовог дела уз накнаду нужних трошкова штампања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzirig.rs/
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II.1 ИСТОРИЈАТ ДОМА ЗДРАВЉА „ИРИГ“ 

 

 

    Дом здравља „Ириг“ 01.01.2008.године отпочео је са самосталним радом у Иригу у улици 

Војводе Путника бр.5. До поменутог датума Дом здравља „Ириг“ је функционисао као амбуланта у 

саставу Дома здравља „Рума“.  

     Како је Ириг општина са 10.866* становника руководство општине Ириг сматрало је потребним 

да Ириг као општина има свој Дом здравља који би пружао примарну здравствену заштиту 

становницима општине Ириг која је разуђена и из ког разлога Дом здравља „Рума„ није у сваком 

моменту могао одговорити потребама пацијената са ове територије. Министарство здравља дало је 

сагласност на одвајање Дома здравља „Ириг“ као самосталне здравствене установе те је Дом 

здравља „Ириг“, регистрован као установа у Привредном суду у Сремској Митровици 

11.07.2007.године са делокругом и задацима за здравствену заштиту становништва, у складу са 

Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Законом о правима 

пацијената и другим законским и подзаконским актима. 

     22.11.2006.године Скупштина општине Ириг донела је Одлуку о оснивању Дома здравља 

„Ириг“, одлука број 01-011-32/06. 

* према последњем попису становништва 

 

 

 

II.2  ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА 

     Дом здравља „Ириг“ (у даљем тексту: Дом здравља) је здравствена установа у којој се обавља 

здравствена делатност на примарном нивоу у складу са Законом о здравственој заштити, 

Законом о здравственом осигурању, Законом о правима пацијената и другим законским и 

подзаконским актима.  

 

     Дом здравља пружа здравствене услуге превентивне, дијагностичке и терапијске здравствене 

заштите за све категорије становништва из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије, 

хитне медицинске помоћи, поливалентне патронаже, стоматологије, радиолошке и лабораторијске 

дијагностике. 

 

     Према члану 65. Закона о здравственој заштити, здравствена делатност на примарном нивоу 

обухвата: 

 

- Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, односно 

дијагностику, лечење, здравствену негу и рехабилитацију оболелих и повређених; 

- Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику 

обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне 

здравствене заштите; 

- Здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља, укључујући 

унапређење репродуктивног здравља, као и саветовање у области раног развоја и 

адолесценције; 

- Спречавање, рано откривање и контролу малигних болести; 
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- Спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба; 

- Патронажне посете, лечење, здравствену негу и рехабилитацију у кући; 

- Спречавање и рано откривање болести, здравствену негу и рехабилитацију за лица 

смештена у установе социјалне заштите; 

- Прехоспитално ургентно збрињавање оболелих и повређених и санитетски превоз; 

- Фармацеутску здравствену заштиту; 

- Рехабилитацију деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и одраслих особа са 

инвалидитетом; 

- Заштиту менталног здравља; 

- Палијативно збрињавање; 

- Друге послове утврђене законом. 

 

II.3 РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ИРИГ“ 

     Радно време Дома здравља „Ириг“ утврђено је Одлуком о радном времену Дома здравља 

„Ириг“ број 01-011-40/2016 која је донета дана 25.11.2016.године на седници Скупштине општине 

Ириг. 

 

                                              III  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

III.1. Графички приказ организационе структуре Дома здравља 

 

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада, у Дому 

здравља „Ириг“ су организоване следеће организационе јединице:  
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III.1.1.Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са 

санитетским превозом 

 

Начелник: спец др мед Сандра Савић Ђукић, специјалиста опште медицине 

Телефон: 022/461-291 или 022/2462-030 лок.101 

 

     Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским 

превозом организована је кроз одељења и одсеке на следећи начин:  

Служба за здравствену заштиту одраслих са здравственим станицама и амбулантама и 

Одељење хитне медицинске помоћи са санитетским превозом. 

      Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским 

превозом обавља своју делатност у седишту Дома здравља „Ириг“, ул.Војводе Путника бр.5 као и 

у здравственој станици у Врднику и сеоским амбулантама: Јазак, Ривица, Нерадин, Шатринци, 

Крушедол и Крушедол Прњавор.  

 

     Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба 

обавља дефинисани су важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому 

здравља „Ириг“. 

 

III.1.2.  Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена 

 

Шеф одељења: спец др мед Смиља Живанчевић, специјалиста педијатрије 

Телефон: 022/2462-030 лок.109 

 

 

     Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена организована је на следећи начин:  

Одељење за здравствену заштиту деце 

Одељење за здравствену заштиту школске деце 

Одсек за здравствену заштиту жена 

 

     Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена обавља своју делатност у седишту 

Дома здравља „Ириг“, ул.Војводе Путника бр.5. 

 

     Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба 

обавља дефинисани су важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому 

здравља „Ириг“. 

 

III.1.3.  Служба поливалентне патронаже 

 

     Поливалентна патронажа је превентивна грана медицине која се бави очувањем и унапређењем 

здравља и подизањем опште здравствене културе становништва. Делокруг рада обухвата 

породицу као целину и ширу локалну заједницу. 

 

     Служба поливалентне патронаже обавља своју делатност у седишту Дома здравља „Ириг“, 

Војводе Путника 5, у здравственим амбулантама, по потреби на другим локацијама на којима 

делатност обављају запослени Дома здравља „Ириг“,  на територији општине Ириг. 
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     Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба 

обавља дефинисани су важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому 

здравља „Ириг“. 

 

III.1.4.Стоматолошка служба 

Телефон: 022/2462-030 лок.107 

 

     Служба за дијагностику организована је функционално кроз одсеке на следећи начин:  

Одсек за дечију и превентивну стоматологију, 

Одсек за стоматолошку здравствену заштиту одраслих.    

 

     Стоматолошка служба обавља своју делатност у седишту Дома здравља „Ириг“ ул.Војводе 

Путника бр.5 као и у Здравственој станици у Врднику.  

 

     Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба 

обавља дефинисани су важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому 

здравља „Ириг“. 

 

III.1.5. Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике 

 

Шеф Службе: спец др мед Биљана Лалић Огњеновић, специјалиста радиологије 

Телефон: 022/2462-030 лок.120 и 122 

 

     Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике организована је функционално и просторно 

на следећи начин:  

 Одељење за лабораторијску дијагностику, 

 Одсек за РТГ дијагностику. 

 

     Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике просторно обавља своју делатност у 

седишту Дома здравља „Ириг“ ул.Војводе Путника бр.5. 

 

     Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба 

обавља дефинисани су важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому 

здравља „Ириг“. 

 

III.1.6. Служба за правне, економске, техничке и друге сличне послове 

 

Шеф Службе: Слађана Радић дипл.правник 

Телефон: 022/2462-030 

 

     Служба за правне, економске, техничке и друге сличне послове обавља своју делатност у 

седишту Дома здравља „Ириг“ Војводе Путника 5, спрат II. 

 

     Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба 

обавља дефинисани су важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому 

здравља „Ириг“. 
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Органи здравствене установе 

Директор 

Управни одбор 

Надзорни одбор 

III.2.1. Директор 

 

 

     Услови за избор, права, обавезе и одговорности и друга питања везана за рад директора 

здравствене установе прописане су Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,бр.25/19) 

као и Статутом Дома здравља „Ириг“ од 2006.године. 

 

     Директор Дома здравља „Ириг“: др Небојша Ацин доктор медицине. 

 

 

III.2.2. Управни одбор 

 

     Надлежности, састав, одлучивање, мандат и друга питања везана за рад Управног одбора 

прописана су Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,бр.25/19) као и Статутом Дома 

здравља „Ириг“ од 2006.године. 

 

     Председник Управног одбора: Јосип Бирињи 

     Чланови: спец др мед Сандра Савић Ђукић, специјалиста опште медицине  

                    др Катарина Ћурчић, доктор медицине 

                    Драгана Николић 

                    Драган Мајсторчић 

 

III.2.3. Надзорни одбор 

 

     Надлежности, састав, одлучивање, мандат и друга питања везана за рад Надзорног одбора 

прописана су Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,бр.25/19) као и Статутом Дома 

здравља „Ириг“ од 2006.године. 

 

     Председник Надзорног одбора: Снежана Спремић  

     Чланови: Нада Тодоровић 

                     Стојанка Владић Игњатовић  

                    

 

Стручни органи 

 

Стручни савет 

Етички одбор 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите 

 

III.3.1. Стручни савет 

 

     Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора Дома здравља „Ириг“ 

утврђено Статутом Дома здравља „Ириг“. 

     Чланови Стручног савета су здравствени радници са  стеченим високим образовањем 

које на предлог организационих јединица Дома здравља именује директор.  

     Главна сестра Дома здравља учествује у раду Стручног савета.  

     Директор дома здравља не може бити члан стручног савета. 

     Стручни савет састаје најмање једном у три месеца. 
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     Делокруг рада и функционисања Стручног савета регулисани су Законом о здравственој 

заштити („Сл.гласник РС“, бр.25/19) као и Статутом Дома здравља од 2006.године.  

     Чланови Стручног савета: 

др Оливера Јешић 

Иван Опачић мр фармације 

спец др мед Смиља Живанчевић 

спец др мед Биљана Лалић Огњеновић 

др Наташа Чолаковић 

 

III.3.2. Етички одбор 

 

     Етички одбор је стручни орган који прати пружање и спровођење здравствене заштите на 

начелима професионалне етике, начелима поштовања људских права и вредности и права 

детета, као и кодекса понашања запослених у здравственој установи. 

   Директор Дома здравља именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета.   

   Чланови Етичког одбора именују се из реда здравствених радника запослених у 

Дому здравља. За члана етичког одбора може бити именовано лице које се у обављању 

професије истиче у поштовању моралних и етичких начела медицинске струке.  

     Делокруг рада и функционисања Етичког одбора регулисани су Законом о здравственој 

заштити („Сл.гласник РС“, бр.25/19) као и Статутом Дома здравља од 2006.године.  

     Чланови Етичког одбора: 

спец др мед Сандра Савић Ђукић 

др Оливера Јешић 

др Јованка Јанковић 

Слађана Радић дипл.правник 

Оливера Филиповић Протић дипл.правник 

Александра Бајић главна сестра ДЗ 

Амира Тешић медицинска сестра у ХМ 

 

III.3.3. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите 

 

     Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите је стручни орган који се стара 

о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља .  

     Делокруг рада и функционисања Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите 

регулисани су Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр.25/19) као и Статутом 

Дома здравља од 2006.године. 

     Чланови Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите:  

спец др мед Сандра Савић Ђукић 

Слађана Радић дипл.правник 

Јованка Вукмировић надзорна сестра 

др стом Милена Стојчевић 

Слађана Брдар надзорна сестра 

Биљана Секулић виша мед.сестра у поливалентној патронажи  
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III.3.4. Кадровска структура запослених на дан 31.05.2022.године 

 

 

 Број запослених на 

неодређено време који се 

финансирају из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања 

Број запослених 

на неодређено 

време који се 

финансирају из 

других средстава 

Број запослених на 

одређено време због 

замене одсутних 

запослених или 

повећаног обима посла 

УКУПНО 

Доктори медицине 8 0 5 13 

Доктори стоматологије 2 0 1 3 

Медицински 

биохемичар 

1 0 0 1 

Доктори специјалисти 

(педијатар, радиолог, 

општа медицина) 

3 0 0 3 

Медицинске сестре / 

техничари 

17 1 1 

 

 

19 

Више медицинске 

сестре / техничари 

4 0 0 4 

Стоматолошке сестре 2 0 0 2 

Лабораторијски 

техничари 

2 0 0 2 

Немедицински 

административни 

радници 

3 0 0 3 

Немедицински 

технички и помоћни 

радници 

9 0 3 12 

 

УКУПНО 51 1 10 62 

 

 

 

 

IV  ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

IV.1. Директор 

 

     Директор Дома здравља именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор. 

     На основу предлога Управног одбора директора именује оснивач на период од 4 године, 

највише два пута узастопно. 

     Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Дом здравља и 

одговоран је за законитост рада здравствене установе, у складу са законом. 

     Директор Дома здравља „Ириг“ у складу са Статутом Дома здравља обавља следеће послове: 

организује и руководи процесом рада Дома здравља, 

одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење 

унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника, 

стара се о законитости рада Дома здраља и одговара за законитост рада, 

одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим 

актима, 
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одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Дома здравља, у складу са 

законом, 

доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља, 

доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника у складу са законом, 

одговара за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских органа и другим законом 

овлашћених органа, 

утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са 

законом, 

врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, Статутом Дома здравља и другим 

општим актима Дома здравља. 

 

       Директор Дома здравља „Ириг“: др Небојша Ацин 

 

IV.2. Главна медицинска сестра-техничар Дома здравља 
 

У процесу организовања и руковођења процесом рада главна сестра-техничар: 

 

Организује рад запосленог медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом 

медицинског смера, прави распоред дежурстава за кадар за који је задужена, у сарадњи са 

непосредним руководиоцем организационе јединице и директором; 

Планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад медицинских сестара / 

техничара у области процеса здравствене неге и подршке пацијената, у складу са програмом, 

циљевима и радом здравствене установе; 

Врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара / техничара и за то 

одговара директору здравствене установе; 

Надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом, учествује у процесу 

планирања, контроли и статистичком извештавању, као и праћењу квалитета рада у сарадњи са 

непосредним руководиоцем; 

Надзире рад помоћног особља службе за одржавање, а у вези хигијене простора, опреме, 

медицинске одеће и сл; 

Благовремено обезбеђује требовање потрошног материјала за све службе; 

Организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и средњом стручном 

спремом медицинског смера; 

Води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених са посла, у сарадњи са 

начелником и шефом службе, попуњава радне листе за обрачун зарада; 

 

Контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом; 

Контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања 

болничких инфекција; 

Контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације. 

 

     Главна сестра Дома здравља „Ириг“: Александра Бајић виша медицинска сестра 

 

 

V  ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

     Рад Дома здравља „Ириг“ је јаван. Информисање јавности о раду установе врши директор или 

лице које он овласти. 

     О свом раду Дом здравља обавештава јавност преко средстава јавног информисања 

(саопштења, конференције, интервјуи) и на други прикладан начин (веб сајт Дома здравља, веб 
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сајт Општине Ириг и сл.), а запослени који су овлашћени за припрему информација и података 

везаних за обавештавање јавности, одговорни су за њихову тачност и благовременост. 

     Документа о раду Дома здравља „Ириг“ доступна су на сајту установе www.dzirig.rs  

 

V.1. Назив прописа који се примењују у раду 

 

Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/2006, 115/2021);  

 

ЗАКОНИ 

 

Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019); 

Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019); 

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства ("Сл. гласник РС", 

број 123/14, 106/15, 105/17 и 25/2019-др.закон); 

    Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", 

бр. 34/2001, 62/ 2006 - др. закон, 63/2006-исправка др.закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 

99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016-др.закон) 

Закон о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/16); 

Закон о правима пацијената (“Сл. гласник РС” број 45/13 и 25/19-др.закон); 

Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 

136/2020); 

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС" број 

30/2010);  

Закон о лековима и медицинским средствима („Сл.гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17-

др.закон и 105/17-др.закон);  

Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/18);  

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010, 105/2021); 

Закон о раду  (“Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 

95/18-аутентично тумачење);  

 

Закон о јавним набавкама  ("Сл. гласник РС", бр. 91/19); 
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15, 113/17-др.закон); 

Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 36/10); 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 34/03, 64/04-одлука УС, 

84/04-др. закон, 85/05, 101/05 –др. закон, 63/06-одлука УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 

108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-одлука УС, 86/19, 62/21); 

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 

РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21-др.закон); 

Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13, 30/18, 73/19-др.закон, 44/21-др.закон);  

 

ПРАВИЛНИЦИ 

 

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 

установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник РС", бр. 43/06,112/09, 50/10, 
79/11,10/12- др.правилник,119/12-др.правилник, 22/13, 16/18);  

Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ("Сл. 

гласник РС", бр. 43/2006 и 126/2014);  

Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања 
(„Сл. гласник РС“ бр.10/10,18/10-испр.,46/10,52/10-испр. 80/10, 60/11-одлука УС, 1/13, 108/17 и 

82/19-др.правилник, 31/21-др.правилник);  

http://www.dzirig.rs/
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Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите („Сл. гласник РС“ бр. 49/10);  

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени 

гласник РС“, бр. 21/21); 

Правилник о поступку отварања понуда ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20); 

Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, бр. 93/20);   

Правилник о утврђивању општег речника набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20); 

Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној 

набавци преко Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20);  

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем (,,Сл.гласник РС“ бр.89/20). 

 

УРЕДБЕ 

 

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама   
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 - др. уредба, 30/2002, 32/2002 - исправка, 69/2002, 78/2002, 

61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 

27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 

9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 

20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - др. закон и 

95/2018- др.закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др.закон, 19/2021, 48/2021, 123/2021-др.закон);  

Уредба о Плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник РС“, бр. 5/2020 11/2020, 52/2020, 

88/2020, 62/2021, 69/2021, 74/2021, 95/2021);                 

Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке 
("Сл. гласник РС", бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20);  

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава ( "Сл.гласник РС", бр. 159/20); 

Уредбу о шифарнику радних места ("Сл. гласник РС", бр. 48/18);  

Уредба о Националном програму раног откривања карцинома дојке ("Сл. гласник РС“ 

73/2013);  

Уредба о Националном програму раног откривања карцинома грлића материце ("Сл. 

гласник РС“ 73/2013 и 83/2013);  

Уредба о Нациналном програму раног откривања колоректалног карцинома ("Сл. гласник 

РС“ 73/2013). 

 

ОСТАЛИ  ПРОПИСИ 

 

    Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања за 2021. годину; 
Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, 

Аутономна Покрајина Војводине и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/19 и 

58/2020 – Анекс I); 

 Статут Дома здравља „Ириг“ од децембра 2006. године; 

Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Ириг“. 

Kолективни уговор код послодавца Дома здравља „Ириг“, у примени од 24.09.2020.године. 
 

Електронске адресе где се текстови наведених закона, правилника и уредби могу преузети: 

 

http://www.parlament.gov.rs 

http://www.ujn.gov.rs 

http://www.rfzo.rs 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?did=310664#_blank
http://www.parlament.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.rfzo.rs/
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http://www.zdravlje.gov.rs 

http://www.minrzs.gov.rs 

http://www.mfin.gov.rs 

http://www.mduls.gov.rs 

 

            VI  СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

     Дом здравља „Ириг“ поступа по свим поднетим захтевима за достављање података од јавног 

значаја у складу са законом. 

     За увид и копију медицинске документације примењује се Закон о правима пацијената.  

     Подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације спадају у податке 

о личности и представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента, у складу са законом.  

     Дужност чувања нарочито осетљивих података о личности имају сви здравствени радници као 

и друга лица запослена у Дому здравља „Ириг“.  

     Дужности чувања нарочито осетљивих података о личности запослени могу бити ослобођени 

само на основу писменог пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на 

основу одлуке суда.  

     Захтеви који се односе на медицинску евиденцију могу се поднети у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја у:  
- писаној форми  

- усменој форми  

     Сви захтеви се решавају на начин и у роковима предвиђеним законом.  

     Дом здравља је дужан да о избијању епидемија и других већих непогода и несрећа 

благовремено и истинито доставља податке надлежним органима општине, аутономне покрајине 

и Републике, који о томе обавештавају јавност. 
 

VII  ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

     У складу са чланом 75. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр.25/2019) Дом 

здравља је здравствена установа која обезбеђује најмање: 

 

превентивну  здравствену заштиту за све категорије становништва; 

здравствену заштиту деце; 

здравствену заштиту жена; 

здравствену заштиту из области опште медицине; 

здравствену заштиту из области поливалентне патронаже, кућног лечења, односно кућног лечења 

са палијативним збрињавањем и здравствене неге. 

 

     Дом здравља мора обезбедити здравствену заштиту из области денталне медицине, 

лабораторијску и другу дијагностику, самостално или преко друге здравствене установе, односно 

приватне праксе, у складу са законом и Планом мреже. 

 

     У дому здравља може се обављати и делатност медицине рада и друга специјалистичко-

консултативна делатност, као и апотекарска делатност, у складу са законом. 

      Дом здравља обезбеђује санитетски превоз, као и превоз пацијената на дијализу, самостално 

или преко друге здравствене установе, у складу са законом и Планом мреже. 

 

Здравствена заштита код изабраног лекара 

     Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без 

упута. 

http://www.zdravlje.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.mfin.gov.rs/
http://www.mduls.gov.rs/
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     Изабрани лекар је д у ж а н  да осигураном лицу пружи хитну здравствену заштиту 

одмах, без одлагања, а здравствену заштиту која није хитна дужан је да пружи 

осигураном лицу најкасније у року од 15 дана од дана јављања осигураног лица у здравствену 

установу. 

     Ако изабрани лекар не може да пружи осигураном лицу здравствену заштиту која није 

хитна у року од 15 дана, здравствена установа дужна је да осигураном лицу обезбеди 

здравствену заштиту код другог лекара у истом року. 

     Изабрани лекар: 

организује и спроводи мере на оч ув а њ у  и унапређењу здравља осигураних лица, 

откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, 

мере и поступке, у к љ у ч у ј у ћ и  и здравствено васпитање; 

ради на спровођењу скрининг  програма у складу с посебним програмима донетим у складу са 

законом којим се уређује здравствена заштита; 

обавља прегледе и дијагностику; 

одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за 

наставак лечења осигураног лица; 

указује хитну медицинску помоћ; 

упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу 

одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга 

према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за 

наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни 

ниво здравствене заштите; 

одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног лечења; 

прописује лекове и медицинска средства; 

спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; 

води прописану медицинску документацију и евиденције  о лечењу и здравственом 

стању осигураног лица, у складу са Законом; 

даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену 

радне способности, односно инвалидности, у складу са Законом; 

утврђује привремену спреченост за рад осигураника до 60 дана спречености за рад, осим у 

случајевима из члана 78. Закона о здравственом осигурању и предлаже првостепеној, 

односно другостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад, 

осим ако Законом о здравственом осигурању није другачије одређено; 

утврђује привремену спреченост за рад осигураника на стационарном лечењу;  

утврђује привремену спреченост за рад осигураника ради неге члана уже породице, у 

складу са чланом 78. Закона о здравственом осигурању; 

предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад осигураника са 

скраћеним радним временом у току лечења, у складу са Законом; 

утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања; 

даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао привремену спреченост за 

рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио; 

даје налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се издаје 

потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења здравствене заштите у 

иностранству; 

утврђује потребу и врсту превозног средства за превоз осигураног лица, с обзиром на његово 

здравствено стање; 

одређује старост трудноће ради остваривања права на одсуствовање са рада због трудноће и 

порођаја; 

даје мишљење о здравственом стању детета ради остваривања права осигураника на 



17 

Информатор о раду Дома здравља „Ириг“ ажуриран: 31.05.2022.године 

одсуствовање са рада због неопходне посебне неге детета, у складу са законом; 

утврђује привремену спреченост за рад осигураника у складу са прописима о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености; 

врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања, у складу са овим 

законом. 

 

      Изабраног лекара у Дому здравља могу имати осигураници на подручју матичне филијале. 

Корисници који привремено бораве ван места пребивалишта (ученици, студенти, лица 

смештена у установе социјалне заштите, деца у хранитељским породицама итд.) лекара бирају 

у месту привременог боравка. Лекар се бира на период од једне календарске године, са списка 

лекара који је видно истакнут у Дому здравља и на званичној презентацији установе. Једном 

датој изјави о избору лекара, продужава се важност аутоматски сваке календарске године, све 

док корисник не да изјаву о промени изабраног лекара. Ако је изабрани лекар привремено 

одсутан (годишњи одмор, привремена спреченост за рад, службени пут итд), Дом здравља 

обезбеђује лекара који привремено замењује изабраног лекара. 

 

     Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без упута. 

Изабрани лекар пружа осигураном лицу хитну здравствену заштиту одмах, без одлагања, а 

здравствену заштиту која није хитна осигураном лицу пружа најкасније у року од 15 дана од 

дана јављања осигураног лица у здравствену установу. Ако изабрани лекар не може да пружи 

осигураном лицу здравствену заштиту која није хитна у року од 15 дана од дана јављања 

осигураног лица у здравствену установу, здравствена установа је дужна да осигураном лицу 

обезбеди здравствену заштиту код другог лекара у истом року. 

 

     Корисници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без 

навођења разлога промене. Особе незадовољне својим изабраним лекаром или лекаром који им 

је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара / замене и пре истека 

календарске године, али у изјави морају да наведу разлог промене. 

 

     Сваки пацијент у Дому здравља добија формулар на коме се изјашњава о избору лекара. 

Потребно је да грађани код себе имају здравствену књижицу и личну карту. Образац – Изјава о 

избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један добија 

пацијент, један остаје код изабраног лекара, док се један шаље матичној филијали Републичког 

фонда за здравствено осигурање. 

 

     Када лекар, привремено одсуствује са рада у смислу прописа о раду ( дуже боловање, 

породиљско одсуство, специјализација и стручно усавршавање или други оправдани разлози ) 

осигурано лице има право да након 3 месеца изабере другог изабраног лекара, ако није 

задовољно лекаром који је одређен као замена. Такође, ако замена изабраног лекара траје дуже 

од 6 месеци у континуитету, осигурано лице има право да без образложења изабере другог 

изабраног лекара. 

 

       Када се привремено одсутни лекар, по истеку разлога за привремену одсутност, врати на 

послове изабраног лекара, осигурана лица која нису давала изјаву о избору другог изабраног 

лекара, воде се код изабраног лекара који је био привремено одсутан. 

 

       Такође, у случају када изабраном лекару престане радни однос у здравственој установи у 

смислу Закона о раду и у другим случајевима у складу са Правилником, потребно је да 

осигурана лица у року од 6 месеци изврше промену изабраног лекара, јер ће постојеће изјаве 

након истека наведеног рока бити неважеће. 

 

 

http://www.dzirig.rs/
http://www.dzirig.rs/
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       Специјалистичко-консултативну здравствену заштиту осигураник, са упутом изабраног 

лекара остварује у матичној здравственој установи, а у случају да у истој не постоји ужа 

специјалност потребна осигуранику, упућује се у најближу здравствену установу где такав вид 

здравствене заштите постоји. 

 

       Изабрани лекар у упуту лекару специјалисти прецизно поставља захтев у вези са даљим 

испитивањима и лечењем осигураника, доставља налазе о здравственом стању осигураника, а 

првенствено резултате лабораторијских, радиолошких и других испитивања обављених на 

примарном нивоу здравствене заштите. 

 

       Изабрани лекар упућује осигураника и заказује преглед путем Интегрисаног здравственог 

информационог система (ИЗИС) на преглед код лекара специјалисте одговарајуће гране 

медицине у здравствену установу на примарном нивоу код које осигураник има изабраног 

лекара, или у другу здравствену установу на подручју филијале која обавља здравствену 

делатност на примарном нивоу ако је таква здравствена установа прописана актом којим се 

уређује номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном нивоу здравствене 

заштите. 

 

       Изабрани лекар упућује и заказује преглед осигуранику на специјалистичко консултативни 

преглед у здравствену установу која обавља здравствену делатност на секундарном, односно 

терцијарном нивоу здравствене заштите на основу мишљења лекара специјалисте одговарајуће 

области медицине из здравствене установе која обавља здравствену делатност на примарном 

нивоу такође путем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС). 

 

       Ако здравствене услуге лекара специјалисте нису прописане актом којим се уређује 

номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном нивоу здравствене заштите, 

изабрани лекар упућује осигураника у здравствену установу која обавља здравствену делатност 

на секундарном односно терцијарном нивоу, без претходно прибављеног мишљења лекара 

специјалисте одговарајуће гране медицине. 

 

      Са упутом лекару специјалисти, осигураник остварује право на све специјалистичко 

консултативне прегледе и неопходну дијагностику који су потребни да би лекар специјалиста 

поставио дијагнозу, односно сачинио лекарски извештај, а који се могу пружити у тој 

здравственој установи, као и контролне прегледе у року од шест месеци од дана првог јављања 

специјалисти у тој здравственој установи. Право на специјалистичко консултативне прегледе и 

неопходну дијагностику осигураник остварује на основу интерних упута лекара специјалиста 

по чијим захтевима се обављају специјалистичко консултативни прегледи, односно неопходна 

дијагностика. 

 

      Лекар специјалиста обавезно у свом извештају доставља изабраном лекару образложен 

налаз, оцену и мишљење са упутством о даљем лечењу осигураника. Осигураник је дужан да 

изабраном лекару који је издао упут достави на увид извештај лекара специјалисте. Уколико је 

лекар специјалиста ради лечења и контроле уписао у  извештај датум поновног јављања на 

преглед, изабрани лекар уноси у здравствени картон датум поновног јављања и враћа извштај 

лекара специјалисте осигуранику. 

 

     Лекар специјалиста осигуранику који има право на накнаду трошкова превоза у образац 

потврде о потреби путовања у циљу остваривања здравствене заштите, уписује час и датум 

јављања и обављања прегледа уз потпис са факсимилом и печатом здравствене установе. По 

обављеном специјалистичком прегледу, односно лечењу, осигураник је дужан да се јави 

изабраном лекару који га је упутио на преглед, односно лечење, најкасније у року од три дана. 
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     Непридржавање ове обавезе, без оправданог разлога, сматра се намерним спречавањем и 

одуговлачењем лечења. 

 

VIII  ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

      У оквиру своје надлежности утврђене Законом о здравственој заштити и Статутом, Дом 

здравља:  

 

прати здравствено стање становништва и предузима и предлаже мере за његово унапређење; 

прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације 

засноване на доказима, а нарочито утврђене стручно-методолошке и доктринарне протоколе; 

обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених; 

спроводи програме здравствене заштите; 

спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене 

заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и 

обезбеђује сталну контролу ових мера; 

организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада; 

организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних 

прилика; 

организује односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског отпада, у 

складу са Законом; 

обавља друге послове у складу са Законом. 

 

       У обављању здравствене делатности Дом здравља остварује сарадњу са другим здравственим, 

социјалним, образовним и другим установама и организацијама за припремање и извођење 

програма за очување и унапређење здравља. 

      О здравственом стању становништва општине и о свом раду Дом здравља подноси периодичне 

извештаје. 

VIII.1 ЗАШТИТА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 
 

        Законом о правима пацијената („Сл.гласник РС“, број 45/13, 25/19-др.закон) уређена су права 

пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих 

права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената. 

Пацијенти имају права на: 

 

Право на доступност здравствене заштите 

Право на информације 

Право на превентивне мере 

Право на квалитет пружања здравствене услуге 

Право на безбедност пацијента 

Право на обавештење 

Право на слободан избор 

Право на друго стручно мишљење 

Право на приватност и поверљивост 

Право на пристанак 

Право на увид у медицинску документацију 

Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента 

Право пацијента који учествује у медицинском истраживању 

Право детета у стационарним здравственим установама 

Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу 

Право на олакшавање патњи и бола 
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Право на поштовање пацијентовог времена 

Право на приговор 

Право на накнаду штете 

 

 

      Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком 

здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко право из области 

здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи 

процесом рада, директору здравствене установе или саветнику за заштиту права пацијената.  

 
     Послове Саветника за заштиту права пацијената на територији Општине Ириг обавља: 

 

ДРАГАН СТОЈИЋ дипл.правник 

 

     Радно време Саветника за заштиту права пацијената је сваког радног дана од 08,00 до 14,00 

часова. 

     Пацијенти се могу обратити Саветнику за заштиту права пацијената путем телефона 022/400-

600 или на адреси: Општинска управа Ириг, ул.Војводе Путника бр.1, спрат II. 

 

IX  НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

     Списак прописа које у раду примењује Дом здравља „Ириг“ је наведен у: 

V.1. Назив прописа који се примењују у раду. 

 

 

X  УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

     Дом здравља „Ириг“ пружа здравствене услоге на примарном нивоу здравствене заштите 

осигураним лицима у складу са  прописима о здравственој заштити и здравственом осугурању, 

као и другим прописима којима се регулише начин организовања и пружања здравствене заштите. 

 

     Претежна делатност Дома здравља је: 

 

86.21 општа медицинска пракса; 

 

     Поред претежне делатности Дом здравља обавља и следеће делатности: 

 

86.23 стоматолошка пракса; 

86.90 остала здравствена заштита. 
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НОМЕНКЛАТУРА  ЗДРАВСТВЕНИХ  УСЛУГА  НА  ПРИМАРНОМ  НИВОУ  

ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ 

 
Ред.бр. Назив здравствених услуга Садржај здравствених услуга 

 

1. Превентивни преглед новорођенчади и одојчади у 

првој години живота 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед по 

системима, процена психофизичког развоја и процена развоја 

чула (вид, слух, говор), мерење телесне масе и дужине и 

обима главе, минимални неуролошки преглед, по потреби 

укључивање тима развојног саветовалишта, упућивање на 

предвиђени скрининг за одређени узраст, упућивање на 

лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки преглед, 

оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања 

вакцине поклапа са термином превентивног прегледа 

спроводи се вакцинација, индивидуални здравствено-

васпитни рад, оцена здравственог стања и процена фактора 

ризика по здравље, евидентирање нађеног стања и предузетих 

мера, унос података у медицинску документацију. 

2. Превентивни преглед деце од једне године до 

поласка у школу 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед по 

системима, процена психофизичког развоја и процена развоја 

чула (вид, слух, говор), мерење телесне масе и висине и 

израчунавање индекса телесне масе, мерење обима струка, 

мерење крвног притиска, по потреби укључивање тима 

развојног саветовалишта, упућивање на предвиђени скрининг 

за одређени узраст, упућивање на лабораторијске анализе, 

упућивање на стоматолошки преглед, електрокардиограм (12-

канални ЕКГ) по потреби, односно обавезно пред упис у 

школу, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања 

вакцине поклапа са термином превентивног прегледа 

спроводи се вакцинација, индивидуални здравствено-

васпитни рад, оцена здравственог стања и процена фактора 

ризика по здравље, евидентирање нађеног стања и предузетих 

мера, унос података у медицинску документацију. 

3. Превентивни преглед школске деце и омладине 

 

Узимање анаместичких података са психосоцијалном 

анамнезом, физикални преглед по системима, мерење телесне 

масе и висине и израчунавање индекса телесне масе, мерење 

обима струка, мерење крвног притиска, процена 

психофизичког развоја и процена развоја чула (вид, слух, 

говор), упућивање за предвиђени скрининг за одређени 

узраст, упућивање на лабораторијске анализе, 

електрокардиограм (12-канални ЕКГ), оцена вакциналног 

статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са 

термином превентивног прегледа спроводи се вакцинација, 

индивидуални здравствено-васпитни рад, оцена здравственог 

стања и процена фактора ризика по здравље, евидентирање 

нађеног стања и предузетих мера, унос података у 

медицинску документацију, давање оцене о способности за 

бављење школским спортом. 

4. Контролни преглед деце, школске деце и омладине 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед по 

системима или циљано, утврдити да ли су обављена сва 

додатна испитивања на које је дете упућено при претходном 

превентивном прегледу и проверити успешност спроведених 

мера, индивидуални здравствено-васпитни рад, евидентирање 

нађеног стања и предузетих мера, унос података у 

медицинску документацију. 

5. Превентивни преглед пре упућивања у установу за 

колективни боравак деце, школске деце и омладине 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед 

циљано, упућивање на лабораторијске анализе, оцена 

вакциналног статуса, оцена здравственог стања, 

индивидуални здравствено-васпитни рад, унос података у 

медицинску документацију. 

6. Први преглед деце, школске деце и омладине ради 

лечења 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед по 

органима и системима у складу са тегобама и проценом 

лекара, упућивање на основне лабораторијске анализе, друге 

дијагностичке процедуре, специјалистичко-консултативни 

преглед, болничко лечење по потреби; постављање радне или 

коначне дијагнозе, одређивање терапије, холистичка процена 
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потреба пацијента и планирање палијативног збрињавања, по 

потреби; процена бола и других симптома, предлог мера за 

лечење постојећих симптома, едукација у терапијске сврхе. 

Спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора 

(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки наџор и 

интервенција) у сарадњи са заводом за јавно здравље. 

Спровођење социјалне анкете, процена социјалног и 

психолошког статуса и социјалне интервенције у сарадњи са 

центром за социјални рад. Унос података у медицинску 

документацију. 

7. Поновни преглед деце, школске деце и омладине 

ради лечења 

 

Узимање анамнестичких података, провера ефикасности 

прописане терапије, физикални преглед по органима и 

системима у складу са тегобама и проценом лекара, 

упућивање на додатне лабораторијске анализе, упућивање на 

друге дијагностичке процедуре, провера радне или 

постављање коначне дијагнозе, одређивање терапије, 

едукација у терапијске сврхе, унос података у медицинску 

документацију. 

Континуирана холистичка процена потреба пацијента у 

склопу палијативног збрињавања и корекција мера 

предузетих за лечење симптома болести. 

8. Посебни преглед деце, школске деце и омладине 

ради допунске дијагностике и даљег лечења 

 

Узимање анамнестичких података, преглед при упућивању на 

болничко лечење, операцију или конзилијарни преглед, 

преглед и припрема за оцену инвалидске комисије, упућивање 

на детаљне лабораторијске анализе, упућивање на рендген и 

ултразвучну дијагностику, провера радне или постављање 

коначне дијагнозе, преглед за процену потреба и усмеравање 

деце ометене у развоју, унос података у медицинску 

документацију. 

9. Посебни преглед гојазне и предгојазне деце, школске 

деце и омладине 

 

Узимање анамнестичких података, мерење телесне масе и 

телесне висине, израчунавање индекса телесне масе гојазне и 

предгојазне деце, анализа добијених резултата и унос 

података у медицинску документацију, давање савета о 

исхрани и физичкој активности. 

10. Превентивни преглед одраслих 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед по 

системима, мерење телесне масе и висине и израчунавање 

индекса телесне масе, мерење обима струка, мерење крвног 

притиска, код жена палпаторни преглед дојке, код мушкараца 

старијих од 50 година палпаторни преглед простате, 

дигиторектални преглед, процена функционалног статуса код 

особа старијих од 65 година, упућивање на лабораторијске 

(гликемија и липидни статус, целокупни урин) и друге 

претраге ради раног откривања болести од већег јавно 

здравственог значаја у зависности од налаза, оцена 

здравственог стања и процена здравственог ризика по 

здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад, 

евидентирање нађеног стања и предузетих мера, унос 

података у медицинску документацију. 

11. Скрининг/рано откривање дијабетеса типа 2 

 

Узимање анамнестичких података, попуњавање упитника 

процене ризика за дијабетес тип 2 у складу са Националним 

програмом за превенцију и рану детекцију дијабетеса типа 2, 

анализа резултата упитника, уписивање резултата и 

предузетих мера у медицинску документацију. 

12. Циљани преглед пацијента са позитивним 

резултатом Упитника процене ризика за дијабетес 

тип 2 

 

Укључивање особа са повишеним ризиком у превентивну 

интервенцију, циљани преглед у складу са тегобама и 

проценом лекара, упућивање на друге дијагностичке поступке 

и специјалистичко-консултативне прегледе, нарочито у циљу 

раног откривања акутних и хроничних компликација 

дијабетеса, укључивање особа са дијабетесом тип 2 у 

терапијски третман (терапија оралним агенсима и 

комбинована терапија орални агенси и инсулин), 

индивидуални здравствено васпитни рад, унос података у 

медицинску документацију. 

13. Циљани преглед стопала – процена ризика за 

настанак компликација дијабетеса 

 

Узимање анамнестичких података, анализа постојеће 

медицинске документације, инспекција и палпација стопала, 

едукација о заштити од повређивања, као и раног и правилног 

лечења свих повреда стопала ради превенције дијабетесног 
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стопала, уписивање налаза и предузетих мера у медицинску 

документацију. 

14. Посета изабраном лекару у циљу превенције 

дијабетесне ретинопатије 

 

Саопштавање налаза офталмолога, саветовање и предузимање 

мера на основу налаза офталмолога и уписивање резултата и 

предузетих мера у медицинску документацију. 

15. Скрининг/рано откривање кардиоваскуларног 

ризика 

 

Узимање анамнестичких података потребних за утврђивање 

индивидуалног ризика по постојећим табелама предикције 

умирања и обољевања од кардиоваскуларних болести 

(Национални водич добре клиничке праксе за 

дијагностиковање и лечење артеријске хипертензије), мерење 

телесне масе и висине и израчунавање индекса телесне масе, 

мерење обима струка, мерење крвног притиска, упућивање на 

лабораторијске (гликемија и липидни статус, целокупни урин) 

анализе, по потреби упућивање на друге процедуре, 

предузимање и евидентирање мера за корекцију фактора 

ризика, индивидуални и/или групни здравствено-васпитни 

рад, унос података у медицинску документацију. 

16. Скрининг/рано откривање рака дебелог црева 

 

Узимање анамнестичких података, тестирање столице на 

присуство невидљиве крви у столици (ФОБТ), обавештавање 

о налазу, евидентирање нађеног стања и предузетих мера 

(особе са позитивним тестом се упућују на колоноскопију), 

унос података у медицинску документацију. 

17. Скрининг/рано откривање депресије 

 

Узимање анамнестичких података потребних за утврђивање 

депресивних симптома, идентификација фактора ризика, 

евидентирање нађеног стања и предузетих мера, по потреби 

упућивање на специјалистичко-консултативне прегледе, 

индивидуални здравствено-васпитни рад, унос података у 

медицинску документацију. 

18. Први преглед одраслих ради лечења 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед по 

органима и системима у складу са тегобама и проценом 

лекара, упућивање на основне лабораторијске анализе, 

дијагностичке процедуре, специјалистичко-консултативне 

прегледе, болничко лечење по потреби; постављање радне 

или коначне дијагнозе, одређивање терапије, холистичка 

процена потреба пацијента и планирање палијативног 

збрињавања, по потреби; процена бола и других симптома, 

предлог мера за лечење постојећих симптома, едукација 

пацијента у терапијске сврхе. 

Спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора 

(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки надзор и 

интервенција) у сарадњи са заводом за јавно здравље. 

Спровођење социјалне анкете, процена социјалног и 

психолошког статуса и социјалне интервенције у сарадњи са 

центром за социјални рад. 

Унос података у медицинску документацију. 

19. Поновни преглед одраслих ради лечења 

 

Узимање анамнестичких података, провера ефикасности 

прописане терапије, циљани преглед у складу са тегобама и 

проценом лекара, провера радне или постављање коначне 

дијагнозе, упућивање на додатне лабораторијске анализе, 

упућивање на друге дијагностичке процедуре, одређивање 

терапије, едукација пацијента у терапијске сврхе, унос 

података у медицинску документацију. 

Континуирана холистичка процена потреба пацијента у 

склопу палијативног збрињавања и корекција мера 

предузетих за лечење симптома болести. 

20. Посебни преглед одраслих ради допунске 

дијагностике и даљег лечења 

 

Узимање анамнестичких података, преглед при упућивању 

на болничко лечење, операцију или конзилијарни преглед, 

преглед и припрема болесника за оцену инвалидске 

комисије, упућивање на детаљне лабораторијске анализе, 

упућивање на рендген и ултра-звучну дијагностику, провера 

радне или постављање коначне дијагнозе, унос података у 

медицинску документацију. 

21. Превентивни гинеколошки преглед Узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед, 

узимање вагиналног бриса на степен чистоће, колпоскопски 

преглед, по потреби ПАП тест (по процени гинеколога), 

палпаторни преглед дојки, тест на хламидију по процени 
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лекара (само за узраст од 15 до 24 године за особе са ризиком 

на инфекцију), процена здравственог ризика по здравље, 

оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих мера 

у складу са налазом, индивидуални здравствено-васпитни рад 

укључујући контрацепцију, евидентирање нађеног стања и 

предузетих мера, унос података у медицинску документацију. 

22. Кратка посета изабраном лекару у вези 

саопштавања резултата скрининг/раног откривања 

рака дојке 

 

Саопштавање резултата мамографског прегледа, по потреби 

упућивање на друге процедуре, евидентирање нађеног стања 

и предузетих мера, унос података у медицинску 

документацију. 

23. Превентивни преглед у вези са планирањем 

породице 

 

Uzimanje anamnestičkih podataka, ginekološki pregled, uzimanje 

vaginalnog brisa na stepen čistoće, kolposkopski pregled, po 

potrebi PAP test (po proceni ginekologa), palpatorni pregled 

dojki, test na hlamidiju po proceni lekara (samo za uzrast od 15 

do 24 godine za osobe sa rizikom na infekciju), procena 

zdravstvenog rizika po zdravlje, ocena zdravstvenog stanja i 

preduzimanje odgovarajućih mera u skladu sa nalazom, 

individualni zdravstveno-vaspitni rad uključujući kontracepciju, 

evidentiranje nađenog stanja i preduzetih mera, unos podataka u 

medicinsku dokumentaciju. 

24. Превентивни преглед труднице Узимање анамнестичких података, систематски преглед 

труднице који обухвата мерење артеријског притиска и 

телесне масе; преглед дојки и брадавица, инспекцију доњих 

екстремитета, палпаторни преглед штитне жлезде, 

гинеколошки преглед (под спекулумом и бимануелни 

преглед), узимање бриса за ПАП тест и вагиналног бриса, 

колпоскопски преглед; упућивање на лабораторијске анализе 

(крвна слика, шећер у крви, уреа, креатинин, комплетан 

преглед урина, крвна група, Рх фактор, тестирање на ХИВ, 

хепатитис Б, а код високоризичних трудноћа према 

индикацијама), утврђивање старости трудноће и одређивање 

термина порођаја, упућивање на ултразвучни преглед и 

процедуре за рано откривање генетских аномалија (Нухална 

бразда + PAPP-a + β ХЦГ). У случају одмакле трудноће, 

старије од првог триместра: упућивање на претраге у складу 

са старошћу трудноће, оцена здравственог стања и процена 

фактора ризика по здравље, индивидуални здравствено-

васпитни рад. У случају утврђених ризика за трудноћу 

упућивање на лабораторијске анализе и друге претраге по 

потреби, упућивање на специјалистичко-консултативни 

преглед или болничко лечење по потреби, оцена 

здравственог стања, доношење радне или коначне дијагнозе, 

евидентирање нађеног стања и предузетих мера, унос 

података у медицинску документацију. 

25. Циљани преглед труднице ради раног откривања 

ЕПХ гестозе 

 

Узимање анамнестичких података, мерење артеријског 

крвног притиска, инспекција доњих екстремитета и анализа 

лабораторијских налаза протеина у урину, унос података и 

предузетих мера у медицинску документацију. 

26. Циљани преглед труднице ради раног откривања 

гестацијског дијабетеса 

 

Упућивање и анализа лабораторијског налаза, OGTT код 

труднице ради раног откривања гестацијског дијабетеса, 

унос резултата и предузетих мера у медицинску 

документацију. 

27. Контролни преглед труднице Узимање анамнестичких података, одређивање старости 

трудноће, мерење телесне масе и артеријског крвног 

притиска, инспекција доњих екстремитета, гинеколошки 

преглед (бимануелни и под спекулумом, од 28. гестационе 

недеље, спољашњи преглед), слушање срчаних тонова плода, 

одређивање става и положаја плода, упућивање на 

лабораторијске анализе (еритроцити, хемоглобин, комплетна 

анализа урина), упућивање на кардиотокографију и на друге 

претраге у складу са старошћу трудноће, упућивање на 

ултразвучни преглед и процедуре за рано откривање 

генетских аномалија (β-HCG+PAPP+ Е3) уколико није 

урађен у првом триместру; упућивање на стоматолошки 

преглед и школу родитељства и психофизичку припрему за 

порођај, оцена здравственог стања и процена фактора ризика 

по здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад, давање 
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упута за породилиште. У случају утврђених ризика за 

трудноћу упућивање на лабораторијске анализе и друге 

претраге по потреби, упућивање на специјалистичко-

консултативни преглед или болничко лечење по потреби, 

доношење радне или коначне дијагнозе. Евидентирање 

нађеног стања и предузетих мера. Унос података у 

медицинску документацију. 

28. Превентивни преглед породиље Узимање анамнестичких података, општи физикални преглед 

ради праћења здравственог стања породиље, гинеколошки 

преглед (праћење инволуције материце), преглед дојки, 

упућивање на додатне прегледе и претраге по потреби, оцена 

здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, 

индивидуални здравствено-васпитни рад, евидентирање 

нађеног стања и предузетих мера, унос података у 

медицинску документацију. 

29. Први гинеколошки преглед ради лечења 

 

Узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед и 

остали прегледи циљано и у складу са тегобама и проценом 

лекара, одређивање дијагностичких поступака, упућивање на 

специјалистичко-консултативне прегледе и додатне претраге, 

упућивање на болничко лечење по потреби, одређивање 

терапије, едукација пацијента у терапијске сврхе, 

постављање радне или коначне дијагнозе. 

Спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора 

(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки надзор 

и интервенција) у сарадњи са заводом за јавно здравље. 

Спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције у 

сарадњи са центром за социјални рад, унос података у 

медицинску документацију. 

30. Поновни гинеколошки преглед ради лечења 

 

Узимање анамнестичких података, провера ефикасности 

прописане терапије, гинеколошки преглед циљано у складу са 

тегобама и проценом лекара, одређивање дијагностичких 

поступака, одређивање терапије, едукација пацијента у 

терапијске сврхе, упућивање на специјалистичко-

консултативни преглед и додатне претраге, упућивање на 

болничко лечење по потреби, провера радне или постављање 

коначне дијагнозе, унос података у медицинску 

документацију. 

31. Посебни гинеколошки преглед ради допунске 

дијагностике и даљег лечења 

 

Узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед при 

упућивању на више нивое здравствене заштите, упућивање на 

детаљне лабораторијске анализе, упућивање на сложене 

дијагностичке процедуре, провера радне или постављање 

коначне дијагнозе, унос података у медицинску 

документацију. 

32. Кратка посета изабраном лекару /доктор медицине 

одговарајуће специјалности 

 

Давање кратке информације и савета (лично или путем 

доступних информационих и комуникационих технологија), 

обука вештинама и едукација у терапијске сврхе, 

прописивање лекова и медицинско-техничких помагала, 

упућивање на дијагностичке процедуре или специјалистичке 

прегледе, унос података у медицинску документацију. 

33. Лекарски преглед на терену Подразумева спровођење лекарског прегледа и других 

процедура као и у амбуланти за лекаре који раде у служби 

кућног лечења и за изабраног лекара у установама у којима 

није организована служба кућног лечења. 

34. Спровођење имунизације, односно вакцинације 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед 

циљано, оцена здравственог стања, вакцинисање, давање свих 

вакцина у складу са Правилником о имунизацији и начину 

заштите лековима без обзира на број датих вакцина током 

једне посете лекару, индивидуални здравствено-васпитни рад, 

унос података у медицинску документацију. 

35. Посета патронажне сестре новорођенчету и 

породиљи 

 

Упознавање са здравственим стањем мајке и детета, узимање 

анамнестичких података, увид у опште услове живота, 

провера знања, ставова и понашања у вези са негом и 

исхраном детета, здравствено-васпитне активности, обавезно 

купање и обрада пупчане ране новорођеног детета и контрола 
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стања и млечности дојки породиље, обука у вези са негом 

новорођенчета и породиље, за остале чланове породице: 

процена знања и ставова у вези са здравственим и ризичним 

понашањем. Достављање извештаја о кућној посети 

изабраном лекару. 

Здравствено-васпитне активности, пружање помоћи у 

сарадњи са заједницом и центром за социјални рад, унос 

података у медицинску документацију. 

36. Посета патронажне сестре породици 

 

Патронажна посета одојчету, малом детету, трудници, 

особама старијим од 65 година, особама са инвалидитетом и 

ментално ометеним у развоју, оболелима од болести од већег 

јавно здравственог значаја по упуту изабраног лекара уз 

обавезно достављање извештаја о кућној посети, обухватајући 

и остале чланове породице, узимање анамнестичких података, 

увид у опште услове живота, процена знања и ставова у вези 

са начином одгоја деце, упознавање са здравственим стањем и 

функционалном способношћу старих и инвалида, процена 

знања и ставова у вези са здравственим и ризичним 

понашањем. 

Здравствено васпитни рад, пружање помоћи у сарадњи са 

заједницом и центром за социјални рад, унос података у 

медицинску документацију. 

37. Инспекција и палпаторни преглед дојки 

 

Инспекција и палпаторни преглед дојки и аксила, по потреби 

упућивање на даљу дијагностику, евидентирање нађеног 

стања и предузетих мера, унос података у медицинску 

документацију. 

38. Инструментација, пласирање интраутериног и 

вагиналног уређаја 

 

Inspekcija i palpatorni pregled dojki i aksila, po potrebi 

upućivanje na dalju dijagnostiku, evidentiranje nađenog stanja i 

preduzetih mera, unos podataka u medicinsku dokumentaciju. 

39. Инструментација, екстракција интраутериног и 

вагиналног уређаја 

 

Екстракција интраутериног уређаја, дијафрагме и других 

механичких контрацептивних средстава, унос предузете мере 

у медицинску документацију. 

40. Ултразвучни преглед труднице 

 

Гинеколошко-акушерски ултразвук, по потреби упућивање на 

даљу дијагностику и/или лечење, евидентирање нађеног 

стања и предузетих мера, унос података у медицинску 

документацију. 

41. Ултразвучни преглед жена невезано за трудноћу 

 

Гинеколошки ултразвук, по потреби упућивање на даљу 

дијагностику и/или лечење, евидентирање нађеног стања и 

предузетих мера, унос података у медицинску документацију. 

42. Ултразвучни преглед дојке 

 

Ултразвучни преглед дојке и регија аксиле, обострано, по 

потреби упућивање на даљу дијагностику и/или лечење, 

евидентирање нађеног стања и предузетих мера, унос 

података у медицинску документацију. 

43. Скрининг/рано откривање рака грлића материце – 

узимање бриса за ПАП тест 

 

Узимање анамнестичких података, узимање цервикалног 

бриса за ПАП тест, по потреби упућивање на друге 

процедуре, унос података у медицинску документацију. 

44. Скрининг/рано откривање рака грлића материце – 

обавештавање жена о налазу ПАП теста/издавање 

резултата 

 

Сумирање пристиглих података о учешћу на тестирању и 

налазима учеснице, обавештавање жене о налазу, упућивање 

учеснице са позитивним налазом изабраном гинекологу, ради 

допунске дијагностике евидентирања нађеног стања и 

предузетих мера, евидентирање података у електронску базу 

података за скрининг, извештавање. 

45. Скрининг/рано откривање рака – позивање 

учесника на скрининг 

 

Идентификација популације (издвајање групе циљне 

популације из популационих база према плану позивања), 

утврђивање појединачних термина према распореду 

позивања, слање позива (путем поште), евидентирање 

учесника у регистар/базу за скрининг, вођење књиге позивања 

и заказивања прегледа, унос и евидентирање података у базу 

података за скрининг (у електронској и/или папирној форми). 
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ПРЕВЕНТИВНЕ, ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 

  
Ред. 

бр. 

Назив здравствених услуга Садржај здравствених услуга 

1. Узимање материјала за анализу и тестирање 

 

Узимање узорака за бактериолошке, миколошке и 

паразитолошке анализе (брисеви), венепункција и 

микроузорковање за одређивање биохемијских и 

хематолошких параметара отвореним или затвореним 

системом за узорковање крви; узимање материјала за остале 

лабораторијске анализе. 

2. Анализа лабораторијских налаза 

 

Анализа лабораторијских налаза, уписивање резултата и 

предузетих мера у медицинску документацију. 

 

3. Инцизија, дренажа, испирање, одстрањивање течних 

продуката упалних процеса – опште 

Инцизија и дренажа локалних површинских фурункула, 

карбункула, абсцеса, була и сл. промена на кожи. 

 

4. Ексцизија, одстрањивање ткива, деструкција, чишћење 

ране, катетеризација – опште 

Примарна обрада ране са или без шивења ране, обрада улкуса, 

гангрене, опекотина, скидање шавова, тоалета стоме, 

уклањање верукозних промена на кожи (течним азотом; 

електрокаутером; радио-таласима; ЦО2 ласером). 

5. Инструментација, катетеризација – опште Катетеризација бешике, вађење страног тела из коже и 

поткожног ткива, и спровођење других инструменталних 

процедура. 

6. Намештање, фикција - опште 

 

Имобилизација, фиксација, привремено збрињавање прелома 

костију и повреда зглобова, репозиција киле. 

7. Сложена терапеутска процедура / мања хируршка 

интервенција 

Ендотрахеална интубација, коникотомија, кардиоверзија, 

дефибрилација, давање интракардијалне инјекције, 

кардиореспираторна реанимација, заустављање крварења 

већих крвних судова Езмарховом повеском. 

8. Медикација, локална инјекција, инфилтрација, 

апликација лека 

Давање инјекције (поткожно, интрамускуларно), давање 

интравенске инјекције, давање локалне анестезије, апликација 

кисеоника, инхалација лека, давање инфузије. 

 

9. Завоји, компресивни завој, компресија, тампонада Превијање, заустављање површинског крварења, тампонада 

површина. 

 

10. Здравствена нега болесника у стану, односно кући Здравствена нега оболелих и непокретних у оквиру кућног 

лечења, превенција и третман декубита и палијативно 

збрињавање. 

11. Санитетски превоз 

 

Хитан санитетски превоз, санитетски превоз који није хитан 

али је оправдан и медицински неопходан. 

12. Групни здравствено-васпитни рад 

 

Организациони састанак, предавање, здравствена трибина, рад 

са малом групом, рад са великом групом, креативна 

радионица, демонстрација вештина, здравствена изложба, рад 

у заједници, унос података у медицинску документацију. 

13. Индивидуални здравствевно – васпитни рад 

 

Превентивни саветодавни рад са појединцем у саветовалишту 

и амбуланти, планирани разговор, давање савета у 

телефонском и Интернет саветовалишту, унос података у 

медицинску документацију. 

14. Мерење артеријског крвног притиска Мерење артеријског крвног притиска, очитавање и анализа 

налаза, уписивање резултата и предузетих мера у медицинску 

документацију. 

15. Електрофизиолошко снимање везано за 

кардиоваскуларни систем 

Регистровање и очитавање електрокардиограма (EKG), 

регистровање и очитавање Holter-a. 

16. Електрофизиолошко снимање у гинекологији и 

акушерству 

Кардиотокографија. 

 

17. Дијагностички тест за испитивање обољења 

репродуктивних органа жене 

Колпоскопија. 

 

18. Ексфолијативна цитологија ткива репродуктивних 

органа жене – неаутоматизована припрема и 

неаутоматизовано бојење 

Неаутоматизована припрема размаза ектоцервикса и 

ендоцервикса (на одвојеним плочицама), неаутоматизовано 

бојење ПАП методом, морфолошка анализа ћелија. 

 

19. Психофизичка припрема труднице за порођај 

 

Едукација (упознавање труднице о физиолошким збивањима 

током трудноће, знацима почетка порођаја) и вежбе, које 

обухватају вежбе дисања, напињања и релаксације. 
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20. Инцизија, дренажа, испирање, аспирација течних 

продуката упалних процеса репродуктивних органа 

жене 

Третман абсцеса Бартолинијеве жлезде, инцизија Скенових 

жлезда.. 

21. Ексцизија, одстрањивање ткива, деструкција, чишћење 

ране, каутеризација промена које се односе на 

репродуктивне органе жене 

Абразија кондилома вулве и вагине, туширање гранулација, 

криотерапија и електрокоагулација лезија на грлићу материце, 

скарификација ovule naboti. 

22. Збрињавање особе изложене насиљу 

 

Узимање анамнестичких података, физикални преглед по 

органима и системима у складу са тегобама и проценом 

лекара, упућивање на лабораторијске анализе, дијагностичке 

процедуре, специјалистичко-консултативне прегледе, 

болничко лечење по потреби, постављање радне или коначне 

дијагнозе, одређивање терапије, унос података у медицинску 

документацију у складу са одговарајућим протоколом. 

Поступање у складу са протоколом – пријава тужилаштву и 

надлежном Центру за социјални рад у складу са протоколом, 

као и стручном тиму у Установи. 

  

 

 

 

РАДИОЛОШКЕ  УСЛУГЕ 

  
Ред. 

бр. 

Назив здравствених услуга 

 

Садржај здравствених услуга 

 

1. Рендген графија органа по системима, један правац 

 

Рендген графија локомоторног система, графија плућа, 

телерадиографија плућа, торакса у једном правцу 

2. Рендген графија органа по системима у два правца 

 

Рендген графија локомоторног система, торакса, плућа и дојке 

у два правца. 

3. Рендген графија специјална снимања по системима у 

два или једном правцу 

 

Краниограм, база лобање по Taunu, пирамида, мастоида, Sella 

Turcica, орбита носне кости, зигоматичних костију, 

темпоромандибуларних зглобова, слабинског дела кичме у 

максмималној флексији или максималној екстензији, раменог 

зглоба аксијално, зглоба кука у абдукцији, тунелски снимак 

колена, графија чашице аксијално, стопала у стојећем ставу, 

петне кости аксијално, макрорадиографија. 

4. Сложени рендген прегледи 

 

Сложена рендген снимања код политраума и других 

комплексних обољења, дијагностичка снимања ради давања 

конзилијарног мишљења. 

5. Ултразвучни преглед абдомена 

 

Ултразвучни преглед јетре, жучне кесе, жучних путева, 

панкреаса, слезине и бубрега. По потреби упућивање на даљу 

дијагностику и/или лечење, евидентирање нађеног стања и 

предузетих мера, унос података у медицинску документацију. 

6. Ултразвучни преглед уротракта 

 

Ултразвучни преглед бубрега и мале карлице. По потреби 

упућивање на даљу дијагностику и/или лечење, евидентирање 

нађеног стања и предузетих мера, унос података у медицинску 

документацију. 

7. Ултразвучни преглед штитасте жлезде и пљувачних 

жлезда 

 

Ултразвучни преглед. По потреби упућивање на даљу 

дијагностику и/или лечење, евидентирање нађеног стања и 

предузетих мера, унос података у медицинску документацију. 

8. Ултразвучни преглед тестиса 

 

Ултразвучни преглед. По потреби упућивање на даљу 

дијагностику и/или лечење, евидентирање нађеног стања и 

предузетих мера, унос података у медицинску документацију. 

9. Ултразвучни преглед меких ткива 

 

Ултразвучни преглед. По потреби упућивање на даљу 

дијагностику и/или лечење, евидентирање нађеног стања и 

предузетих мера, унос података у медицинску документацију. 

10. Doppler scan регија Ултразвучни преглед магистралних крвних судова врата, 

артерија горњих екстремитета, артерија доњих екстремитета, 

вена, абдоминалне аорте. 
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СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ 

 
Ред. 

бр. 

Назив здравствених услуга 

 

Садржај здравствених услуга 

 

   

1.  

Стоматолошки преглед 

Поступак којим се на основу анамнезе, објективног клиничког прегледа и 

других помоћно дијагностичких метода, испитује и оцењује здравствено 

стање уста и зуба; анамнеза, општи и локални клинички преглед, анализа 

постојеће медицинске документације, по потреби понављање одређених 

лабораторијских прегледа, постављање дијагнозе и сачињавање плана 

терапије, процена ризика за настанак каријеса, обољења пародонцијума, 

ортодонтских неправилности и осталих оралних обољења; унос података 

у медицинску документацију. 

 

2. Стоматолошки преглед - контролни Поступак којим се контролише здравствено стање уста и зуба у циљу 

провере ефеката примењених мера превенције и лечења, обавља се у 

различитим интервалима у зависности од врсте изведене стоматолошке 

интервенције, а најмање једном годишње; унос података у медицинску 

документацију. 

3. Систематски стоматолошки преглед са 

обрадом података 

Поступак којим се утврђује стање уста и зуба, стање десни и остале 

слузокоже у циљу раног откривања свих поремећаја и обољења код 

пацијената у одређеним добним групама становништва и благовременог 

предузимања одговарајућих превентивно-терапијских мера; обухвата: 

припрему пацијента, узимање анамнезе, преглед пацијената (екстра и 

интра-орални преглед меких ткива, оклузије и артикулације и др.), по 

потреби упућивање на помоћне дијагностичке прегледе (рендген, 

лабораторијски и др.), анализа добијених података, давање пацијенту 

обавештења у погледу нађеног стања и зуба и уста, савет о потреби 

санације и одржавања појединих хигијенско-дијететских мера, заказивање 

пацијента за даљи рад, унос података у медицинску документацију. 

4. Циљани преглед Поступак који представља предузимање одговарајућих превентивних и 

терапијских мера у складу са ризицима за појаву одређених обољења или 

стање зуба и уста утврђеним на систематском прегледу или ради 

санирања неког стоматолошког проблема који је евидентиран током 

систематског прегледа, унос података у медицинску документацију. 

5. Превентивни преглед Поступак којим се на основу анамнестичких података од пацијената или 

родитеља и прегледа, врши процена и идентификација фактора ризика за 

појаву појединих оралних обољења; дефинисање превентивних и 

профилактичких мера и активности за отклањање утврђених фактора 

ризика; унос података у медицинску документацију. 

6. Консултативни преглед у другој установи Поступак којим се на основу анамнестичких, клиничких, лабораторијских, 

радиографских и других налаза и помоћних дијагностичких метода и 

средствима утврђује обољење (укључујући интраорална жаришта), степен 

развоја обољења или се исто искључује и даје се упутство надлежном 

лекару за даљи рад; унос података у медицинску документацију. 

7. Мотивација и обучавање корисника у 

одржавању правилне хигијене 

 

Истицање значаја оптималног одржавања оралне хигијене; 

идентификација денталног плака органским бојама; демонстрирање сета 

средстава за одржавање оралне хигијене, избор одговарајућег средства и 

обучавање правилној примени, учесталости и техници прања зуба, унос 

података у медицинску документацију. 

8. Индивидуални здравствено-васпитни рад у 

ординацији; мотивација и обучавање у 

одржавању оралне хигијене 

 

 

Превентивни саветодавни рад са појединцем у саветовалишту и 

амбуланти, планирани разговор, истицање значаја оптималног одржавања 

оралне хигијене и врши се идентификација денталног плака органским 

бојама, демонстрира се сет средстава за одржавање оралне хигијене, 

изабира се одговарајуће средство и врши се обучавање правилној 

примени, учесталости и техници прања зуба, истиче се важност правилне 

исхране, флуорпрофилаксе и редовне контроле оралног здравља, унос 

података у медицинску документацију. 

9. Рад у малој групи (шест до девет особа) 

 

Здравствено-васпитни рад у малој групи са саветовањем и активним 

учешћем слушалаца (радионица); унос података у медицинску 

документацију. 

10. Рад у великој групи (више од тридесет 

особа) 

 

Здравствено-васпитни рад у великој групи са предавањем и дискусијом уз 

пратећа аудио-визуелна средства (филм, слајдови и друго); унос података 

у медицинску документацију. 

11. Животна демонстрација (шест до девет Здравствено-васпитни рад у малој групи који подразумева учење кроз 
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особа) 

 

искуство, стицање теоријског знања и овладавање практичним вештинама 

(примена демонстрационих средстава, модела и др.); унос података у 

медицинску документацију. 

12. Предавање 

 

Здравствено-васпитни рад у великој групи уз очигледна средства (нпр. 

компјутерска презентације); унос података у медицинску документацију. 

13. Уклањање наслага 

 

Поступак код кога се одговарајућим инструментима и пастама одстрањују 

меке наслаге са зуба. Припрема и преглед пацијента, детекција плака 

пребојавањем, уклањање наслага одговарајућим инструментима, чишћење 

зуба одговарајућим четкицама и пастама, примена спреја, унос података у 

медицинску документацију. 

14. Заливање фисура (по зубу) 

 

Поступак у коме се уз помоћ одговарајућих материјала испуњавају јамице 

и фисуре на оклузалним површинама здравих зуба, најбоље до годину 

дана од ницања зуба; механичко уклањање меких наслага са зуба 

четкицама и пастама, изолација радног поља, сушење зуба, премазивање 

оклузалне површине растворима за кондиционирање, испирање вишка 

киселине, сушење зуба, заливање фисура, полимеризација, унос података 

у медицинску документацију. 

15. Локална апликација флуорида средње 

концентрације 

 

Поступак којим се третирају зубне површина растворима соли флуора 

чиме се постиже већа отпорност зуба према каријесу; процена ризика за 

настанак каријеса и укупног уноса флуорида, припрема радног поља 

(уклањање меких наслага, испирање, сушење зуба), третирање зуба 

растворима флуора, заказивање, унос података у медицинску 

документацију. 

16. Серијска апликација концентрованих 

флуорида 

 

Поступак којим се третирају зубне површине концентрованим растворима 

соли флуорида у циљу постизања веће отпорности зуба према каријесу; 

процена ризика за настанак каријеса и укупног уноса флуорида, припрема 

радног поља (уклањање меких наслага, сипирање, сушење зуба), 

третирање зуба концентрованим растворима флуора, заказивање, унос 

података у медицинску документацију; овај поступак се понавља три пута 

у току једне недеље и описује се као једна серија; у току једне 

календарске године, потребно је спровести три овакве серије. 

17. Локална апликација лека (toxavit) Поступак којим се различитим методама аплицирају одговарајући 

медикаменти у циљу лечења уста и зуба; унос података у медицинску 

документацију. 

18. Превентивни испун 

 

Поступак који обухвата препарацију кавитета ограничену местом појаве 

каријеса (само у глеђи или дентину, не заузима површину већу од 1/3 

размака између квржица), због одстрањивања сумњивих места или због 

постизања боље ретенције испуна, која се испуњава композитним 

материјалом, док се остали део фисура залива; унос података у 

медицинску документацију. 

19. Прва помоћ код денталгија 

 

Скуп поступака којима се пружа пацијенту одговарајућа интервенција у 

стању бола који потиче од зуба; анамнеза и преглед пацијента, по потреби 

примена помоћних дијагностичких средстава (испитивање виталитета, 

рендген дијагностика), постављање дијагнозе, план терапије; указивање 

помоћи, апликација локалне површинске и ињекционе анестезије, 

примена виталне методе (пулпотомија; пулпектомија) или морталне 

методе (апликација средства за десензибилизацију, односно 

девитализацију) или дренажа зуба и давање упутстава за даљи ток лечења; 

унос података у медицинску документацију. 

20. Терапија дубоког каријеса (без испуна) 

 

Поступак који се састоји у директном или индиректном прекривању 

коронарне пулпе одређеним биолошким средствима за одређени 

временски период у циљу заштите и очувања виталитета пулпе; анамнеза 

и преглед, постављање дијагнозе по потреби упућивање на помоћне 

дијагностичке прегледе, план терапије; припрема пацијента, апликација 

анестетика, препарација и тоалета кавитета, апликација препарата на бази 

калцијумхидроксида, привремени испун; унос података у медицинску 

документацију. 

21. Амалгамски испун на једној површини 

 

Поступак којим се амалгамским испуном испуњава препарирани кавитет 

који је на једној површини, ради надокнаде дела зуба који је разорен 

каријесом или другим узроком; припрема и преглед пацијента, апликација 

анестетика, препарација и тоалета кавитета, стављање подлоге, пуњење 

кавитета одговарајућим материјалом, полирање испуна; унос података у 

медицинску документацију. 

22. Амалгамски испун на једној површини код 

деце 

 

Поступак којим се амалгамским испуном испуњава препарирани кавитет 

на једној површини, ради надокнаде дела зуба који је разорен каријесом 

или другим узроком; припрема и преглед пацијента, апликација 
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анестетика, препарација и тоалета кавитета, стављање подлоге, пуњење 

кавитета одговарајућим материјалом, полирање испуна, унос података у 

медицинску документацију; Благо модификовани Блацк-ови принципи, 

цементи на бази калцијум хидроксида и глас јономер цементи 

 23. Амалгамски испун на три површине 

 

Поступак којим се амалгамским испуном испуњава препарирани кавитет 

који захвата три или више површина, ради надокнаде дела зуба који је 

разорен каријесом или другим узроком; припрема и преглед пацијента, 

апликација анестетика, препарација и тоалета кавитета, стављање подлоге, 

адаптација прстена или циркуларне матрице, унос одговарајућег 

материјала за испун, уклањање прстена или циркуларне матрице, обрада и 

полирање испуна, унос података у медицинску документацију. 

24. Амалгамски испун  на три површине код 

деце 

 

Поступак којим се амалгамским испуном испуњава препарирани кавитет 

који захвата три или више површина, ради надокнаде дела зуба који је 

разорен каријесом или другим узроком; припрема и преглед пацијента, 

апликација анестетика, препарација и тоалета кавитета, стављање подлоге, 

адаптација прстена или циркуларне матрице, унос одговарајућег 

материјала за испун, уклањање прстена или циркуларне матрице, обрада и 

полирање испуна, унос података у медицинску документацију; Благо 

модификовани Блацк-ови принципи, цементи на бази калцијум 

хидроксида и глас јономер цементи. 

25. Надоградња фрактурираног зуба 

 

Поступак којим се одговарајућом техником рада надокнађује одломљени 

део зуба у циљу функционалног, фонетског и естетског побољшања; 

припрема и преглед пацијента, апликација анестетика, препарација 

кавитета, постављање каналних кочића, стављање подлоге, адаптација 

целулоидне крунице или матрице, пуњење кавитета и формирање испуна, 

уклањање целулоидне матрице или целулоидне крунице, обрада и 

полирање испуна, унос података у медицинску документацију. 

26. Витална ампутација пулпе млечних зуба 

 

Поступак којим се уз примену локалне анестезије одстрањује коронарни 

део оболеле пулпе у циљу задржавања виталитета радикуларног дела 

пулпе и излечења зуба; припрема и преглед пацијента, апликација 

анестетика, анализа рендген снимка, давање анестезије, препарација и 

тоалета кавитета, трепанација и ампутација коронарна пулпе, апликација 

медикамента и цементне подлоге, привремено затварање кавитета, 

рендген контрола, упутство за даљи ток терапије, унос података у 

медицинску документацију. 

27. Витална екстирпација пулпе млечних зуба 

 

Поступак којим се уз примену локалне анестезије одстрањује у целости 

оболела пулпа у циљу излечења зуба; припрема и преглед пацијента, 

апликација анестетика, анализа рендген снимка, давање анестезије, 

препарација и тоалета кавитета, трепанација и одстрањивање коронарног 

и радикуларног дела пулпе, одонтометрија, биомеханичка обрада канала 

корена, тоалета, привремено затварање, рендген контрола, заказивање, 

унос података у медицинску документацију. 

28. Витална ампутација 

 

Поступак којим се уз примену локалне анестезије одстрањује коронарни 

део оболеле пулпе у циљу задржавања виталитета радикуларног дела 

пулпе и излечења зуба; припрема и преглед пацијента, апликација 

анестетика, анализа рендген снимка, давање анестезије, препарација и 

тоалета кавитета, трепанација и ампутација коронарна пулпе, апликација 

медикамента и цементне подлоге, привремено затварање кавитета, 

рендген контрола, упутство за даљи ток терапије, унос података у 

медицинску документацију. 

29. Виталан ампутација, односно екстирпација 

код фрактура зуба са отвореном пулпом 

 

Поступак којим се уз примену локалне анестезије одстрањује коронарна и 

радикуларна оболела пулпа у циљу излечења зуба; припрема и преглед 

пацијента, апликација анестетика, анализа рендген снимка, давање 

анестезија, препарација и одстрањивање коронарног дела пулпе, 

екстирпација радикуларног дела пулпе, одонтометрија, биомеханичка 

обрада канала корена, хемостаза, испирање, сушење канала, пуњење 

коренског канала, привремено затварање кавитета, рендген контрола, 

упутство о даљем току терапије, унос података у медицинску 

документацију. 

30. Мортална ампутација пулпе млечних зуба 

 

Поступак којим се уз примену средстава за девитализацију конзервира 

радикуларна зубна пулпа у циљу излечења зуба; И фаза - уклањање 

каријеса, куглица хлор фенола, привремени испун. ИИ фаза - паста на 

бази параформалдехида (две недеље), привремени испун. ИИИ фаза - 

ампутација коронарне пулпе, завој цинк оксид пасте, подлога, испун; унос 

података у медицинску документацију. 

31. Лечење инфициране пулпе са незавршеним Поступак којим се уклања инфицирани део пулпе и омогућава апикалном 
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растом корена 

 

делу обављање формативне активности у смислу процеса апексогенезе 

или апексификације; И фаза: припрема пацијента, рендген дијагностика, 

уклањање пулпе одмереном иглом, заустављање крварења, тоалета 

канала, постављање улошка, привремено затварање, унос у 

документацију; ИИ фаза: уклањање привременог испуна, тоалета канала, 

пуњење канала, рендген контрола, привремено затварање, унос у 

документацију; понављање поступка једном месечно док се не постигне 

затварање апекса; рендген контрола на три месеца; ИИИ фаза: уклањање 

медикаментозног пуњења и привременог испуна, тоалета канала, 

одонтометрија, дефинитивно пуњење канала, рендген контрола, унос 

података у медицинску документацију. 

32. Лечење неинфициране пулпе са 

незавршеним растом корена 

 

Поступак којим се уклања инфламирани део пулпе и омогућава 

апикалном делу обављање формативне активности у смислу процеса 

апексогенезе; И фаза: припрема пацијент, рендген дијагностика, 

површинска и локална анестезија, витална екстирпација пулпе, 

заустављање крварења, тоалета канала, привремено медикаментозно 

пуњење, привремено затварање, рендген контрола, унос у документацију; 

ИИ фаза: уклањање привременог испуна, тоалета канала, пуњење канала, 

рендген контрола, привремено затварање, унос у документацију; 

понављање поступка једном месечно док се не постигне затварање апекса; 

рендген контрола на три месеца; ИИИ фаза: уклањање медикаментозног 

пуњења и привременог испуна, тоалета канала, одонтометрија, 

дефинитивно пуњење канала, рендген контрола, унос података у 

медицинску документацију. 

33. Интерсеансно медикаментозно канално 

пуњење (по каналу) 

 

Поступак којим се одговарајућим средствима испуњава лечени канал 

корена зуба - апликација медикамената уклањање привременог испуна, 

тоалета канала, пуњење канала, рендген контрола, привремено затварање, 

унос података у медицинску документацију; понављање поступка једном 

месечно док се не постигне излечење периапекса; рендген контрола на три 

месеца; једном месечно, испирање физиолошким раствором и 

дезинфекционим средствима. 

34. Прва помоћ код вишеструких повреда зуба 

код деце 

 

Поступак који подразумева хитан пријем, узимање анамнестичких 

података, клиничко испитивање (преглед меких ткива, преглед истурених 

делова лица и вилица, преглед зуба, рендген), преглед зуба (степен 

покретљивости, перкуторна осетљивост, виталитет), прогноза, план 

терапије; унос података у медицинску документацију. 

35. Композитни испун на предњим зубима 

 

Поступак у коме се одговарајућим естетским материјалом испуњава 

препарирани кавитет ради надокнаде дела предњег зуба који је разорен 

каријесом или другим узроком, уз обавезну завршну обраду испуна; 

припрема пацијента, анамнеза, преглед, препарација кавитета, стављање 

одговарајуће подлоге, нагризање глеђи растворима киселина, испирање 

киселине и сушење зуба, наношење везивне смоле, постављање 

композитног материјала и полимеризација, обликовање и полирање 

испуна, унос података у медицинску документацију. 

36. Композитни испун на предњим зубима код 

деце 

 

Поступак у коме се одговарајућим естетским материјалом испуњава 

препарирани кавитет ради надокнаде дела предњег зуба који је разорен 

каријесом или другим узроком, уз обавезну завршну обраду испуна; 

припрема пацијента, анамнеза, преглед, препарација кавитета, стављање 

одговарајуће подлоге, нагризање глеђи растворима киселина, испирање 

киселине и сушење зуба, наношење везивне смоле, постављање 

композитног материјала и полимеризација, обликовање и полирање 

испуна, унос података у медицинску документацију. Благо модификовани 

Блацк-ови принципи, цементи на бази калцијум хидроксида и глас 

јономер цементи. 

37. Композитни испун на бочним зубима 

 

Поступак у коме се одговарајућим естетским материјалом испуњава 

препарирани кавитет ради надокнаде дела бочног зуба који је разорен 

каријесом или другим узроком, уз обавезну завршну обраду испуна; 

припрема пацијента, анамнеза, преглед, препарација кавитета, стављање 

одговарајуће подлоге, нагризање глеђи растворима киселина, испирање 

киселине и сушење зуба, наношење везивне смоле, постављање 

композитног материјала и полимеризација, обликовање и полирање 

испуна, унос података у медицинску документацију. 

38. Композитни испун на бочним зубима код 

деце 

 

Поступак у коме се одговарајућим естетским материјалом испуњава 

препарирани кавитет ради надокнаде дела бочног зуба који је разорен 

каријесом или другим узроком, уз обавезну завршну обраду испуна; 

припрема пацијента, анамнеза, преглед, препарација кавитета, стављање 

одговарајуће подлоге, нагризање глеђи растворима киселина, испирање 
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киселине и сушење зуба, наношење везивне смоле, постављање 

композитног материјала и полимеризација, обликовање и полирање 

испуна, унос података у медицинску документацију. Благо модификовани 

принципи препарације, цементи на бази калцијум хидроксида и глас 

јономер цементи. 

39. Надоградња од естетског материјала (код 

повреда) 

 

Поступак којим се применом естетских материјала, одговарајућом 

техником рада надокнађује одломљени део зуба у циљу функционалног, 

фонетског и естетског побољшања; припрема пацијента, анамнеза, 

преглед, припрема радног поља и тоалета фрактуриране површине, 

стављање подлоге, нагризање глеђи, испирање вишка киселине, сушење 

зуба, наношење везивне смоле (бонд система), припрема крунице за 

одговарајући зуб, постављање материјала за испуне и полимеризација, 

скидање крунице, обликовање и полирање надоградње, унос података у 

медицинску документацију. 

40. Ендодонтска терапија неинфициране пулпе 

по каналу 

 

Поступак којим се одговарајућим методом одстрањује неинфицирани 

садржај кавума и после биомеханичке обраде канала корена изврши 

његово пуњење; припрема и преглед пацијента, анализа рендген снимка, 

давање анестезија, препарација и одстрањивање коронарног дела пулпе, 

екстирпација радикуларног дела пулпе, одонтометрија, биомеханичка 

обрада канала корена, хемостаза, испирање, сушење канала, пуњење 

коренског канала, привремено затварање кавитета, рендген контрола, 

упутство о даљем току терапије, унос података у медицинску 

документацију. 

41. Ендодонтска терапија инфициране пулпе по 

каналу 

 

Поступак којим се одговарајућим методом одстрањује инфицирани 

садржај кавума и после биомеханичке обраде канала изврши његово 

пуњење; И фаза: припрема пацијента, анамнеза, преглед, препарација и 

тоалета кавитета, анализа рендген снимка, трепанација коморе пулпе, 

уклањање целокупног садржаја из канала корена, одонтометрија, 

биомеханичка обрада канала корена, испирање, сушење, апликација лека, 

привремено затварање, заказивање пацијента и давање упутства, унос 

података у документацију; II фаза: одстрањивање привременог испуна и 

лека, пуњење канала корена, привремено затварање кавитета, рендген 

контрола, заказивање пацијента и давање упутства, унос података у 

медицинску документацију. 

42. Ендодонтска терапија абрадираних зуба по 

каналу 

Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu 

Поступак који подразумева ендодонтско лечење на зубима изложеним 

дуготрајној абразији која је довела до ремоделовања и значајној смањења 

кавума пулпе и у хоризонталној и у вертикалној димензији; захват 

подразумева интервенцију на неинфицираној или инфицираној пулпи, 

унос података у медицинску документацију. 

43. Вађење страног тела из канала корен 

 

Поступак у коме се одговарајућом техником рада одстрањује страно тело 

(заломљени инструмент) у циљу поновног лечења канала корена зуба или 

због израде протетског рада; И фаза - припрема и преглед пацијента, 

анализа рендген снимка, препарација приступног дела кавитета и канала 

корена, ширење канала поред страног тела, вађење страног тела, испирање 

канала корена, апликација улошка у канал, привремено затварање 

кавитета, рендген контрола, упутство о даљој терапији, унос података у 

документацију; ИИ фаза - пуњење коренског канала, рендген контрола, 

унос података у медицинску документацију. 

44. Ретретман канала корена (по каналу) 

 

Поновни третман канала корена зуба подразумева уклањање већ 

постојећег али неадекватног пуњења у каналу корена, испирање, сушење 

и поновну апликацију каналског испуна; припрема и преглед пацијента, 

рендген снимак, биомеханичка обрада канала корена, хемостаза, 

испирање, сушење канала, пуњење коренског канала, привремено 

затварање кавитета, рендген контрола, упутство о даљем току терапије, 

унос података у медицинску документацију. 

45. Глас ономерни испун 

 

Поступак у коме се минимално инвазивном стоматолошком 

интервенцијом и одговарајућим естетским материјалом надокнађује 

препарирани кавитет тј. део зуба разорен каријесом или другим узроком; 

припрема пацијента, анамнеза, преглед, препарација и тоалета кавитета, 

постављање и обликовање испуна, премазивање заштитним лаком, унос 

података у медицинску документацију. 

46. Гласјономерни испун код деце 

 

Поступак у коме се минимално инвазивном стоматолошком 

интервенцијом и одговарајућим естетским материјалом надокнађује 

препарирани кавитет тј. део зуба разорен каријесом или другим узроком; 

припрема пацијента, анамнеза, преглед, препарација и тоалета кавитета, 

постављање и обликовање испуна, премазивање заштитним лаком, унос 
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података у медицинску документацију. 

47. Ендодонтска терапија зуба са 

компликованим каналним системима – по 

каналу 

 

Поступак ендодонтског лечења зуба са компликованим и атипичним 

каналним системом; захват подразумева интервенцију на неинфицираној 

или инфицираној пулпи, унос података у медицинску документацију. 

48. Уклањање супрагингивалног зубног 

каменца по вилици 

 

Поступак који подразумева механичко уклањање супрагингивалног 

каменца прво апаратом на бази ултразвука, потом ручним инструментима, 

полирање свих површина помоћу пасти, четкица и гумица и унос података 

у медицинску документацију. 

49. Обрада пародонталног џепа по зубу 

 

Поступак који подразумева уклањање конкремената и некротичног 

цемента из пародонталног џепа и обухвата: припрема пацијента 

апликацијом локалне анестезије, уклањање супрагингивалног зубног 

каменца апаратом на бази ултразвука, а конкремената и некротичног 

цемента Грејсијевим киретама; завршни поступак је полирање површина 

специјалним гумицама и унос података у медицинску документацију. 

50. Дренажа пародонталног абсцеса 

 

Поступак који подразумева отварање гнојне колекције и омогућавање 

дренаже накупљеног секрета; обухвата припрему пацијента, апликацију 

локалне анестезије, отварање пародонталног апсцеса одговарајућим 

инструментом (пародонтална кирета), егзактну обраду тврдог зида 

пародонталног џепа, испирање хируршке ране 0,12-0,2% раствором 

хлорхексидина, киретажу меког зида пародонталног џепа у циљу 

уклањања хронично инфламираног гранулационог ткива и капсуле 

апсцеса да би се постигла оптимална дренажа и спречио рецидив; у 

случају постојања токсичне инфекције, ординирају се одговарајући 

аналгетици и антибиотици; уколико је апсцес немогуће издренирати кроз 

природни отвор пародонталног џепа, неопходно је инцизијом (хируршки 

нож број 11) и постављањем дрена обезбедити дренажу; унос података у 

медицинску документацију. 

51. Интралезијска и перилезијска апликација 

лека 

 

Поступак који подразумева апликовање лека у саму лезију или 

непосредно подручје поред или испод лезије; обухвата апликацију 

локалног анестетика, спору апликацију лека, како би се избегло оштећење 

меких ткива и унос података у медицинску документацију. 

52. Уклањање круста, покрова була или 

некротичних наслага 

 

Поступак који подразумева хируршко уклањање круста, покрова була или 

некротичних наслага ради брже епитализације и деловања локално 

апликованих медикамената; обухвата апликацију локалног анестетика, 

захват помоћу одговарајућих материјала и инструмената, контролу 

хемостазе и унос података у медицинску документацију. 

53. Киретажа оралне слузокоже 

 

Поступак који подразумева хируршку елиминацију наслага са оболеле 

оралне слузокоже киретама; обухвата апликацију локалног анестетика, 

киретирање ране, контрола хемостазе, упутство о даљем лечењу, унос 

података у медицинску документацију. 

54. Елиминација иритација оралне слузокоже 

 

Поступак који подразумева елиминацију оштрих ивица зуба, 

конзервативних протетских и ортодонтских надокнада; као и мотивацију 

и обучавање корисника у одржавању оралне хигијене; унос података у 

медицинску документацију. 

55. Лечење алвеолита 

 

Интервенција којом се уклања садржај из алвеоле и евентуални 

иритативни фактори који су узроковали обољење уз апликацију разних 

медикамената; Припрема пацијента, избор и апликација анестетика, 

уклањање садржаја алвеоле и других иритативних фактора, апликација 

лека, по потреби завој ране, унос података у медицинску документацију. 

56. Интраорална инцизија апсцеса 

 

Поступак у коме се пресецањем меких ткива усне дупље празни гнојни 

садржај; Припрема пацијента, тоалета оперативног поља, избор и 

апликација анестетика, инцизиони рез, евакуација садржаја, постављање 

пасивног дрена и успостављање дренаже, слање материјала на 

бактериолошки преглед (по потреби), упутство о даљем току лечења, унос 

података у медицинску документацију. 

57. Заустављање крварења 

 

Поступак којим се зауставља примарно или секундарно крварење из 

алвеоле применом механичких или хемијских средстава; припрема 

пацијента за интервенцију, избор и апликација анестетика, тоалета уста и 

ране, дијагностиковање врсте крварења, хемостаза, упутство о даљем 

лечењу, унос података у медицинску документацију. 

58. Вађење зуба 

 

Поступак којим се одстрањује зуб или корен зуба уз примену локалне 

анестезије; припрема пацијента за интервенцију, избор и апликација 

анестетика, вађење зуба или корена зуба, збрињавање ране, контрола 

хемостазе, упутство о даљем лечењу, унос података у медицинску 

документацију. 
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59. Компликовано вађење зуба 

 

Поступак којим се одстрањује зуб или корен зуба уз примену локалне 

анестезије и коришћењем посебне технике (сепарација коренова, 

остеотомија и сл.); припрема пацијента за интервенцију, избор и 

апликација анестетика, вађење зуба или корена зуба, збрињавање ране, 

контрола алвеоле и меких ткива, контрола хемостазе, упутство о даљем 

лечењу, унос података у медицинску документацију. 

60. Примарна обрада ране - интраорално 

 

Хируршки поступак којим се збрињавају површинске повреде на 

слузокожи усне дупље; припрема пацијента, тоалета повређене регије, 

избор и апликација анестетика, уклањање евентуалних страних тела, 

апликација лека, стављање завоја, антитетанусна терапија, упутство и 

даљем лечењу, унос података у медицинску документацију. 

61. Репозиција луксиране доње вилице 

 

ХИнтервентни поступак којим се ишчашена доња вилица доводи у 

анатомски и физиолошки положај; премедикација, анестезија, мануелна 

репозиција, имобилизација, упутство за даље лечење, по потреби рендген 

контрола, заказивање контроле, унос података у медицинску 

документацију. 

62. Прва помоћ код повреда 

 

Поступак хитног пријема, узимање анамнестичких података (време 

повреде, место повреде, АТ заштита, како је дошло до повреде, судско 

медицинско вештачење, постоје ли последице повреда, амнезија, 

неоријентисаност, несвестица, мучнина, повраћање), клиничко 

испитивање (преглед меких ткива, преглед истурених делова лица и 

вилица, преглед и виталитет зуба, рендген), преглед зуба (степен 

покретљивости, перкуторна осетљивост, виталитет), прогноза, план 

терапије, унос података у медицинску документацију. 

63. Обука пацијента за извођење 

функционалних вежби за рехабилитацију 

темпоромандибуларног зглоба 

 

Поступак који се спроводи у припреми пацијента да самостално и 

правилно изводи функционалне вежбе за рехабилитацију 

темпоромандибуларног зглоба; преглед и постављање индикација за 

примену функционалних вежби, извођење вежби са пацијентом уз помоћ 

зидног огледала, провера правилног извођење, унос података у 

медицинску документацију. 

64. Рендгенографија зуба интраорална 

 

Интраорални метод радиографисања; може бити ретроалвеоларни, 

ретрокоронарни, оклузални и аксијални; служи за приказ патологије 

крунице, врата, корена зуба, као и стања периодонталне линије и ламине 

дуре. 

65. Површинска локална анестезија 

 

Поступак којим се премазивањем анестетика на одговарајућу површину 

зуба постиже обезбољавање површинског слоја меких ткива; припрема 

пацијента, анамнеза, преглед, припрема радног поља, премазивање 

анестезионог поља површинским анестетиком, унос података у 

медицинску документацију. 

66. Инфилтрациона анестезија 

 

Поступак при коме се убризгавањем анестетика у одговарајућу регију 

усне дупље прекида спроводљивост бола и изводи несметано предвиђена 

интервенција, унос података у медицинску документацију. 

67. Антишок терапија 

 

Примена медикамената и кисеоника под притиском у циљу ургентног 

лечења анафилактичког шока. Након прецизне дијагнозе анафилактичке 

реакције (одговарајући симптоми и регистровање вредности артеријског 

крвног притиска и фреквенције пулса), интравенска (или интралингвална) 

примена 0,5 милилитра 1:1.000 раствора адреналина, једне или више 

ампула кортикостероида с ултракратким дејством и, након обезбеђења 

виталних функција, хитан транспорт у одговарајућу стационарну 

установу, унос података у медицинску документацију. 

68. Стоматолошка заштита деце са посебним 

потребама 

 

Поступак којим се пружају стоматолошке услуге деци са посебним 

потребама; претходни поступак, садржај рада, завршни поступак 

идентични су описима услуга и увећава се за 100%. 

69. Стоматолошка заштита особа са посебним 

потребама 

 

Поступак којим се пружају стоматолошке услуге одраслим особама са 

посебним потребама; претходни поступак, садржај рада, завршни 

поступак идентични су описима услуга и увећава се за 100%. 

70. Дијагностика ризика за настанак каријеса 

 

Поступак којим се процењује ризик за настанак каријеса зуба; обухвата 

стоматолошки преглед, израчунавање каријес индекса, примену 

микробиолошких тестова за одређивање нивоа кариогених 

микроорганизама, примену тестова количине и биохемијског састава 

пљувачке, процену нивоа ризика и унос података у медицинску 

документацију. 

71. Дијагностика ризика за настанак 

пародонтопатија 

 

Поступак којим се процењује ризик за настанак обољења пародонцијума 

зуба; обухвата стоматолошки преглед, израчунавање пародонталних 

индекса, примену микробиолошких тестова за одређивање нивоа 

релевантних микроорганизама, примену тестова количине и биохемијског 
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састава пљувачке, процену нивоа ризика и унос података у медицинску 

документацију. 

72. Циљани преглед на рано откривање 

ортодонских аномалија деце 

 

Узимање анамнезе и детаљни преглед зуба и уста деце ради раног 

откривања ортодонских аномалија, унос података у медицинску 

документацију. 

73. Циљани преглед на рано откривање ризика 

за настанак пародонтопатије 

 

Узимање анамнезе и детаљни преглед зуба и уста деце ради раног 

откривања ризика за настанак пародонтопатије, унос података у 

медицинску документацију. 

74. Циљани преглед на рано откривање ризика 

за настанак каријеса 

 

Узимање анамнезе и детаљни преглед зуба и уста деце ради раног 

откривања ризика за настанак каријеса, унос података у медицинску 

документацију. 

 

 

XI ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

      Здравствену заштиту у Дому здравља може захтевати свако оболело или повређено лице коме 

је неопходно пружање здравствене заштите, родитељ и усвојилац односно старалац, ако је 

оболело лице лишено пословне способности или је малолетно, послодавац запосленог, 

синдикална или друга заинтересована организација чији је оболели члан, фонд здравственог 

осигурања односно надлежни државни орган, у складу са посебним прописима. 

 

      Приликом доласка у Дом здравља, грађанин се јавља раднику на шалтеру, који од њега узима 

одговарајуће податке и документацију. 

 

     У хитним случајевима, грађанин улази или се уноси директно у лекарску ординацију, а 

надлежни радник од његове родбине или пратиоца узима одговарајуће податке и документацију. 

Сваког грађанина, који се обрати за пружање медицинске помоћи, надлежни радник уписује у 

одговарајући протокол или одговарајући картон у који уноси прописане податке. 

 

     По обављеном прегледу, лекар уноси у протокол односно картон резултате прегледа, 

анамнестичке податке, дијагносзу болести, ординирану терапију и све друго што је потребно са 

медицинске тачке гледишта, а медицинска сестра, у случају преписивања лека болеснику или 

други надлежни радник попуњава заглавље рецепта. 

 

     По завршетку рада ординације и извршених прегледа, картони се враћају надлежном раднику 

са уредно испуњеним налазом и терапијом за сваког прегледаног пацијента. 

 

 

XII ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

 

                                     ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

 

COVID АМБУЛАНТА 

     Прегледи у амбуланти због сумње на COVID-19 инфекцију: 

- Први преглед деце ради лечења - 175 

- Први преглед одраслих ради лечења - 3567 

- Детекција вирусног Ag SARS – CoV-2 – 3340 

- Пружене услуге РТГ дијагностике за COVID-19 пацијенте – 1242 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

     У области здравствене заштите деце предшколског узраста извршење плана је следеће: 

- Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста 59,40% 

- Куративни прегледи 67,70% 

- Дијагностичко терапијске услуге 98,83% 

- Здравствено васпитни рад 99,62% 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

     У области здравствене заштите деце школског узраста извршење плана рада је следеће: 

- Превентивна здравствена заштита деце школског узраста 54,23% 

- Куративни прегледи 54,51% 

- Дијагностичко терапијске услуге 59,26% 

- Здравствено васпитни рад 50,24% 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА 

     У области здравствене заштите жена извршење плана рада је следеће: 

- Превентивна здравствена заштита жена 44,60% 

- Куративни прегледи 61,03% 

- Дијагностичко терапијске услуге 55,22% 

- Здравствено васпитни рад 80,55% 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА 

     У области здравствене заштите одраслог становништва извршење плана рада је следеће: 

- Превентивна здравствена заштита одраслог становништва 36,32% 

- Куративни прегледи 111,77% 

- Дијагностичко терапијске услуге 119,39% 

- Здравствено васпитни рад 83,27% 

 

КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ 

      У области кућног лечења извршење плана рада је следеће: 

- Прегледи лекара 96% 

- Дијагностичко терапијске услуге 106,05% 

 

СЛУЖБА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ 

     У оквиру службе за поливалентну патронажу извршење плана рада је следеће: 

- Посета патронажне сестре новорођенчету и породиљи 94,67% 

- Посета патронажне сестре породици 41,94% 

- Индивидуално здравствено васпитни рад 56,49% 

 

СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 

     У оквиру стоматолошке службе извршење плана рада је следеће: 

- Превентивна стоматолошка заштита 37,71% 

- Куратива 86,67% 

 

СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ 

     У оквиру службе за лабораторијску дијагностику извршење плана рада је следеће: 

- Опште хематолошке анализе у крви 116,66% 

- Хематолошке анализе коагулације у крви 91,36% 

- Биохемијске анализе у серуму 97,62% 

- Биохемијске анализе у урину 71,93% 

- Биохемијске анализе у фецесу 260,67% 

- COVID услуге 218,16% 
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РЕНДГЕН И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА 

     У оквиру рендген и ултразвучне дијагностике извршење плана рада је следеће: 

- Рендген дијагностика 82,96% 

- Ултразвучна дијагностика 53,37% 

 

XIII ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

      Дом здравља „Ириг“ стиче средства за рад од:  

1.организације здравственог осигурања;  

2.буџета;  

3.продаје услуга и производа који су у непосредној вези са здравственом делатношћу Дома 

здравља;  

4.издавања у закуп слободног капацитета.  

 

XIII.1. Имовина Дома здравља „Ириг“ 

 

     Имовину Дома здравља „Ириг“ чине права коришћења, управљања и располагања имовином у 

јавној својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новчана средства као и друга 

имовинска права. Дом здравља има у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у 

јавној својини, обавезе и одговорности утврђене законом. Дом здравља има право и обавезу да 

имовину у јавној својини штити од оштећења и да је користи у складу са њиховом наменом.  

     Дом здравља може имовину у јавној својини, која је у његовом поседу осигурати код 

осигуравајућег друштва, у складу са законом. 

     Средства за рад Дома здравља „Ириг“ обезбеђују се према  годишњем уговору који се 

закључује са Републичким фондом за здравствено осигурање, као и од других прихода које 

оствари у обављању послова из своје надлежности у складу са законом.  

     Укупни приходи и расходи Дома здравља „Ириг“ утврђују се финансијским планом. На 

финансијски план Дома здравља мишљење даје Републички фонд за здравствено осигурање а 

усваја га Управни одбор Дома здравља „Ириг“. 

     Дом здравља нема у власништву непокретну имовину, а покретна имовина коју чине средства 

за рад набављени су из буџетских и из сопствених средстава, а један део средстава је добијен на 

основу донације.  

     Прибављање материјалних средстава, добара, услуга и радова неопходних за редовно 

пословање Домa здравља „Ириг“ врши се  у складу са Законом о јавним набавкама. 

     Закон о буџетском систему је полазна основа како за израду финансијског плана РФЗО-а, тако и 

здравствених установа као корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање. 

Наведеним законом се између осталог уређује начин планирања, припреме, доношења и извршења 

финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање који садржи и финансијске 

планове здравствених установа. 

     С тим у вези РФЗО има обавезу да испоштује прописану процедуру и рокове за израду 

финансијских планова доношењем општег акта којим се уређују услови за закључивање Уговора са 

даваоцима здравствених услуга, критеријуми  и мерила за утврђивање накнаде за њихов рад, 

односно начин плаћања здравствених услуга као и других трошкова, поступак коначног обрачуна 

по извршеној буџетској години и друга питања која су од значаја за закључивање Уговора са РФЗО. 

     Финансијски план Дома здравља „Ириг“ израђен је на основу Уговора о пружању и 

финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022.годину 

закљученог са Републичким фондом за здравствено осигурање. 
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Приходи Дома здравља 

 

     Укупни приходи Дома здравља у извештајном периоду износе 131.452.611,54 динара. У табели 

1. приказана је структура прихода према изворима финансирања, које је Дом здравља остварио у 

2021.години. 
Табела 1. 

Ред. бр. Опис Реализација 01.01.-

31.12.2021. 

1 Од РФЗО 102.252.262,53 

2 Приходи из буџета Републике 188.144,00 

3 Приходи из буџета Покрајине 4.492.445,00 

4 Приходи из буџета Општине 21.497.342,52 

5 Донације 400.000,00 

6 Остали приходи 2.622.417,47 

 УКУПНО: 131.452.611,54 

 

Расходи Дома здравља 

 

      У извештајном периоду Дом здравља је имао расходе у износу од 131.244.343,80 динара. У 

табели 2. приказана је структура расхода Дома здравља у извештајном периоду. 

 

Ред. бр. Опис Реализација 01.01.-

31.12.2021. 

1 Плате 84.688.042,61 

2 Превоз радника 2.893.724,06 

3 Лекови 1.002.793,30 

4 Санитетски и потрошни материјал 2.186.242,34 

5 Енергенти 4.697.615,28 

6 Остали материјал и трошкови 31.540.999,45 

7 Амортизација 77.000,00 

8 Опрема и одржавање објеката 2.840.791,50 

9 Јубиларне награде, отпремнине и 

солидарне помоћи 

1.317.135,87 

 УКУПНО: 131.244.343,80 

 

Рекапитулација прихода и расхода 

 

Ред. бр. Опис Вредност 

1 Укупни приходи 131.452.611,54 

2 Укупни расходи 131.244.343,80 

 Суфицит 208.267,33 

 

Подаци о платама по квалификационој структури 

 

Степен стручне спреме Износ зараде 

I 32.248,00 

III 43.918,90 

IV 61.786,62 

VI-1 63.675,61 

VII-1 91.393,77 

VII-2 130.601,53 
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XIV  ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

     Јавне нававке у оквиру Дома здравља „Ириг“ спроводе се у складу са Планом јавних набавки, 

Законом о јавним набавкама као и подзаконским актима донетим у складу са Законом о јавним 

набавкама.  

     План јавних набавки објављује се на званичном сајту Дома здравља „Ириг“ www.dzirig.rs као и 

на порталу јавних набавки. 

 

XV  ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

     Дом здравља исплаћује плате запосленима према коефицијенту који је утврђен за одговарајући 

посао у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. 

гласник РС“ бр. 44/01....123/21-др.закон); на основу цене рада утврђене актом Владе РС; на основу 

корективног коефицијента и радног учинка утврђених Уредбом о корективном коефицијенту, 

највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се 

остварује по основу радног учинка, као о начину обрачуна плате запослених у здравственим 

установама („Сл.гласник РС“ бр.100/11, 63/12, 101/12 и 46/13); те на основу осталих елемената, у 

складу са законом, колективним уговорима и другим важећим општим актима.  

 

    Контролу исплаћених плата и других примања редовно врши РФЗО.  

 

XVI  ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

     Информације у поседу Дома здравља „Ириг“ налазе се на следећим врстама носача 

информација:  

XVI.1. Папирна документација 

     Папирна документација је разнородна, налази се на различитим местима и чува се на различите 

начине.  

     Значајни делови папирне документације настале у раду Дома здравља „Ириг“ налазе се у свим 

објектима у којима раде службе Дома здравља „Ириг“.  

     Архива се налази у Војводе Путника бр.5 у Иригу, архивирана документација из ранијег 

периода се налази на истој локацији, а у објектима у којима раде службе Дома здравља „Ириг“ се 

налази медицинска документација- здравствени картони пацијената чији изабрани лекари раде у 

тим објектима. Документа се чувају у складу са правилима о канцеларијском пословању.  

     Финансијска документа о плаћању, укључујући и документацију о обрачуну и исплати плата, 

налази се код лица овлашћеног за вођење финансијских послова на адреси Војводе Путника 5 

Ириг.  

     Папирна документација везана за пословање Дома здравља „Ириг“: досијеа запослених, 

документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других 

средстава за рад Дома здравља „Ириг“ чува се у канцеларији правника Дома здравља „Ириг“ у 

седишту установе у ул.Војводе Путника бр.5, Ириг. 

     Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о канцеларијском 

пословању.  

     Посебну заштиту уживају: 

 папирни документи и базе података у електронском облику, који садрже податке о личности, 

као што су персонална досијеа запослених и финансијска документација о платама, 

накнадама;  

http://www.dzirig.rs/
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 медицинска документација- здравствени и стоматолошки картони; 

 подаци на серверима. 

 

XVI.2. Чврсти дискови рачунара 

 

На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду налазе се најзначајније врсте 

докумената, које према локацији и начину чувања података можемо издвојити у две групе: 

 

а) подаци ускладиштени на радним станицама 

б) подаци ускладиштени на серверу 

  

Подаци се, у зависности којој од ове две групе припадају, чувају и штите на другачији начин.  

У циљу чувања података који се налазе на локалним и мрежним ресурсима користе се: 

- бекап (складиштење података) са рачунара корисника, по захтеву корисника или приликом 

реинсталације / сервиса система 

- бекап (складиштење података) са интерног сервера, једном годишње. 

 

Документа која се користе у свакодневном раду најчешће се креирају на радним станицама 

запослених, а у складу са њиховим задужењима и описом посла који обављају: 

1. преписка настала електронском поштом; 

2. документи које припремају референти за поједине предмете; 

3. електронске базе прописа; 

4. документа у вези са инсталираним програмима. 

 

 

XVII  ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

 Списак свих врста информација које су настале у раду или у вези са радом органа и 

које се налазе у поседу 

 

       У поседу Дома здравља налазе се информације које су настале у раду или у вези са радом Дома 

здравља и које се односе на активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза.  

      Дом здравља има у поседу следеће информације:  

- документа о оснивању; документа о променама које се уписују у судски регистар; Статут; 

Правилници; Остала нормативна акта; Персонални досијеи активних и радника којима је престао 

радни однос по било ком основу; Решења о плаћеним одсуствима; Пројекти о изградњи, 

реконструкцији, санацији, адаптацији и остала инвестиционо техничка документација; Архивска 

књига; Књиге наркотика; Планови, програми и извештаји о раду установе; Расходовање основних 

средстава; Књиге заразних болести;  Књиге умрлих; Здравствени картони; Протокол болесника; 

Изводи из банке; Обрачун пореза и доприноса; Инвентарске листе; Картице купаца и добављача, 

Пријаве повреда на раду; Фискални документи; Парнични предмети и сл. 

 

XVIII  ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

     Чланом 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", 

бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010, 105/2021) прописано је да „Свако има право да му буде 

саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му 

је она иначе доступна. Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном 

тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право 
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на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, 

електронском поштом или на други начин.“ 

     Ограничења права из наведеног закона је прописано чланом 8. који предвиђа да се права из 

закона могу изузетно подврћи ограничењима прописаним законом ако је то неопходно у 

демократском друштву ради заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса заснованог на 

уставу или закону. Ниједна одредба овог закона не сме се тумачити на начин који би довео до 

укидања неког права које овај закон признаје или до његовог ограничења у већој мери од оне која 

је прописана.  

     Чланом 9. наведеног закона прописано је: Орган власти може ускратити приступ тражиоцу ако 

би тиме:  

1) угрозио живот, здравље, безбедност или које друго важно добро неког лица;  

2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично 

дело, вођење предистражног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или 

спровођење казне, вођење поступака у смислу закона којим је уређена заштита конкуренције, или 

који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење, до окончања 

поступка;  

3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, међународне односе или 

прекршио правила међународног арбитражног права;  

4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно 

отежао остварење оправданих економских интереса Републике Србије или угрозио или би могао 

угрозити спровођење монетарне, девизне или фискалне политике, финансијску стабилност, 

управљање девизним резервама, надзор над финансијским институцијама или издавање новчаница 

и кованог новца;  

5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као тајни податак или представља пословну или 

професионалну тајну, или податак добијен у поступку заступања за чије објављивање заступани 

није дао одобрење, у складу са законом којим се уређује рад правобранилаштва, а због чијег би 

одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који 

претежу над правом јавности да зна; 

6) повредио право интелектуалне или индустријске својине, угрозио заштиту уметничких, 

културних и природних добара; 

7) угрозио животну средину или ретке биљне и животињске врсте. 

     Чланом 10. наведеног закона предвиђено је: Орган власти не мора тражиоцу омогућити 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о 

информацији која је већ објављена и јавно доступна. У наведеном случају, орган власти ће 

у одговору на захтев означити носач информације (број службеног гласила, назив 

публикације и сл.), где је и када тражена информација објављена, осим ако је то 

општепознато.  

     Чланом 14. наведеног закона предвиђено је: Орган власти може тражиоцу ограничити 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио 

право на приватност, право на заштиту података о личности, право на углед или које друго 

право лица на које се тражена информација лично односи, осим:  
1) ако је лице на то пристало;  

2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о 

јавном функционеру у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при обављању 

јавних функција и ако је информација везана за вршење његове јавне функције;  

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем дало повода за тражење информације.  
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XIX ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Адреса и електронска адреса и контакт телефони службеника овлашћеног за поступање по 

захтевима за приступ информацијама 

 

     Слађана Радић дипломирани правник, овлашћена је за поступање по захтевима за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја. 

     Адреса: Ириг, Војводе Путника 5; II спрат;  

     Електронска адреса: dzirig@mts.rs; тел/факс: 022/2462-030 

 

     Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са 

радом Дома здравља „Ириг“ и које се налазе на неком документу који је у поседу Дома здравља 

„Ириг“ , може се поднети на неки од следећих начина: 

 у писаној форми на поштанску адресу: Дом здравља „Ириг“, Ириг, Војводе Путника 5 

 електронском поштом, на адресу: dzirig@mts.rs 

 усмено, на записник код правника Дома здравља „Ириг“ , II спрат,  Ириг, Војводе 

Путника 5, између 07,оо и 15,оо  часова, радним данима 

 факсом, на број 022/2462-030 

 

XIX.1. Законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ  

Линк за формулар захтева и жалбе, објављени су на веб-презентацији:  

http://www.poverenik.rs 

 
XIX.1.1. Подношење захтева 

 

     Тражилац подноси  писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја.  

    Захтев мора да садржи: назив органа власти, име, презиме, односно назив и адресу тражиоца, 
као и што прецизнији опис информације која се тражи. 

    Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

    Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

    Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице 

органа власти дужно је да, најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, без надокнаде, 

поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. 

    Ако тражилац не отклони недостатке у року који му одреди орган власти, а који не може бити 

краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се 

по захтеву не може поступати, орган власти донеће решење о одбацивању захтева као неуредног. 

    Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева 

тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и 

примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. 

    Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев 
који није сачињен на том обрасцу. 

 

 

 

mailto:dzirig@mts.rs
mailto:dzirig@mts.rs
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XIX.1.2. Поступање по захтеву 

 

     Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

односно уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид 

документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно изда му или упути копију 

тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти 

од кога је информација тражена односно даном упућивања електронске поште. 

 

      Ако се захтев односи на информацију за коју се, на основу података који су наведени у захтеву, 

може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за 

угрожавање или заштиту здравља становништва или животне средине, орган власти мора да 

обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи 

потпуну и тачну тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року 

од 48 сати од пријема захтева. 

 

      Ако орган власти утврди да се захтев односи на информације које су садржане у великом броју 

докумената, услед чега би поступање органа у року из става 1. овог члана било отежано, може, у 

року од седам дана од дана пријема уредног захтева, обавестити тражиоца о томе и понудити му да 

захтев прецизира или да оствари увид у документе пре него што одреди које су му копије 

докумената потребне. 

 

     Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана 

обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да, најкасније у року од 

седам дана од дана пријема уредног захтева, тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих 

није у могућности да по захтеву поступи у року из става 1. овог члана и одреди накнадни рок, који 

не може бити дужи од 40 дана од дана пријема уредног захтева, у којем ће поступити по захтеву. 

 

     Ако се захтев односи на увид, односно добијање копије документа који садржи информацију 

која представља тајни податак одређен од стране другог органа власти, орган власти ће у року од 

осам дана од дана пријема, захтев доставити органу власти који је одредио тајност податка на 

поступање по захтеву и о томе обавестити подносиоца захтева. Рок из овог члана за поступање по 

захтеву од стране органа власти који је одредио тајност податка почиње да тече од дана 

достављања. 

 

    Ако се захтев односи на информацију која представља тајни податак чију тајност је одредио 

орган власти који одлучује о захтеву и ако орган власти утврди да су престали разлози због којих је 

податак одређен као тајни, донеће одлуку о престанку тајности податка, у складу са законом којим 

је уређено одређивање и заштита тајних података, и подносиоцу захтева омогућити приступ 

траженој информацији. 

 

    Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу 

време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова 

израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, 

упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију. 

 

    Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа 

власти. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену 

информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација 

тражена.     
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     Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 

информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, орган власти 

неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. 

      

      Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, 

односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од 

дана пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и 

да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

 

     Ако се захтев односи на информацију која представља тајни податак чију тајност је одредио 

орган власти који одлучује о захтеву, или информација представља пословну или професионалну 

тајну, у образложењу решења из става 12. овог члана наводе се и разлози за одређивање тајности и 

разлози због којих податак и даље треба да се чува као тајни, односно разлози због којих је податак 

одређен као пословна или професионална тајна. 

 

     Од обавеза поступања у складу са одредбама овог члана ослобођено је правно лице из члана 3. 

тачка 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, које је све информације 

које се односе на активности финансиране средствима органа власти из члана 3. тачка 1 -7 Закона 

доставило органу који је финансирао те активности или органу власти надлежном за контролу тог 

финансирања. 

 

     Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који 

садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова 

израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. 

      

     Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове из претходног става. 

 

     Од обавезе плаћања накнаде из претходног става ослобођени су новинари, када копију 

документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију 

документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација 

односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у 

случајевима из члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 

     Повереник прати праксу наплаћивања накнаде и ослобађања од накнаде и упућује препоруке 

органима власти ради уједначавања те праксе. Увид у документ који садржи тражену информацију 

врши се употребом опреме којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид 

изврши употребом сопствене опреме. 

 

    Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну 

копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се инфорамција налази, а када је 

то могуће, у облику у коме је тражена.  

 

     Ако орган власти не располаже документом који садржи тражену информацију на језику на 

којем је поднет захтев, дужан је да тражиоцу стави на увид документ и изради копију на језику на 

којем је поднет захтев. 

 

Дом здравља „Ириг“ 

Директор 

др Небојша Ацин 

 

_________________ 
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Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја 

 

............................................................................................................................ 
назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21), од горе наведеног органа 

захтевам *: 

  обавештење да ли поседује тражену информацију; 

  увид у документ који садржи тражену информацију; 

  копију документа који садржи тражену информацију; 

  достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 поштом 

 електронском поштом 

 факсом 

 на други начин:*** _________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________ . 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације) 

       ______________________________ 

          Тражилац информације / Име и презиме 

У ____________________,                    ________________________________________ 

                                    адреса 

дана ___________20___ године                                             ________________________________________ 

                     други подаци за контакт 

   

  ________________________________________ 

                                    потпис 

 

________________________________________________ 

 У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

 У кућици означити начин достављања копије докумената.  

 Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 

 

 


