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II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ

Дом здравља „Стари град“  је здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност на
примарном нивоу. 

Дом здравља „Стари град“ се налази у Београду, у улици Симина 27.

Матични број: 07031521 
ПИБ 100043969 
Шифра делатности: 8621 

II.1.Историјат Дома здравља

Првог  јула 1948.  године,   формирана  је  Поликлиника и Здравствени центар Народног одбора
Првог  рејона,  односно  Народног  одбора  Старог  града,  а  за  управника   је  био постављен  др
Драгољуб Поповић - Пудер. За тај датум везује се и  оснивање Дома здравља “ Стари град“. 

Решењем Народног одбора града Београда, број 3422 од 28. априла 1953. године, основан је Дом
народног здравља за територију општине „Стари град“ и „Скадарлија“,  који је почео са радом
1. маја 1953. године. За Директора Дома здравља постављен је др Драгољуб Поповић - Пудер,
дотадашњи Управник Здравственог центра Народног одбора Старог града. 

Дом здравља „Стари град“, са седиштем у улици Симиној број 23-27, регистрован је као установа
у Окружном привредном суду у Београду 28.децембра 1965.године са делогругом и задацима за
куративно-превентивну здравствену заштиту деце предшколског и школског узраста, осигураника
и осталих грађана. 

Одлука  Града  Београда  о  преузимању оснивачких  права над  ДЗ  „Стари  град“  број  5-489/06-Ц

донета је 29.11.2006. а Решење о упису у судски регистар XIIFI.446/06  донето је 14.12.2006.  

II.2. Делатност Дома здравља

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, терапијске и рехабилитационе
здравствене  заштите за све категорије  становништва из области:  опште медицине,  педијатрије,
гинекологије,  медицине  рада,  хитне  медицинске  помоћи,  поливалентне  патронаже,  физикалне
медицине и рехабилитације, стоматологије, радиолошке и лабораторијске дијагностике,  интерне
медицине,  офталмологије,  оториноларингологије,  психијатрије,  социјалне  медицине  са
информатиком и фармацеутске делатности.

Здравствена делатност на примарном нивоу обухвата:
1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију
болесних и повређених;
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2)  превентивну  здравствену  заштиту  групација  становништва  изложених  повећаном  ризику
обољевања  и  осталих  становника,  у  складу  са  посебним  програмом превентивне  здравствене
заштите;
3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба за дефинисану групацију становништва 
6) патронажне посете, 
8) хитну медицинску помоћ 
10) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју;
11) заштиту менталног здравља;
12) палијативно збрињавање;
13) друге послове утврђене законом.

II.3 Радно време Дома здравља Стари град

Радно време Дома здравља Стари град:  од 07:00 – 20:00 сати.
Суботом, недељом и празником: од 08:00 – 18:00 сати.

II.4. Информатор о раду

Информатор о раду Дома здравља Стари град је сачињен у складу са чланом 39 Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07,
104/09  и  36/10)  и  Упутством  за  израду  и  објављивање  информатора  о  раду  државног  органа
(„Службени гласник РС“ број 68/10).

Име лица  које  је  одговорно  за  тачност  и  потпуност  података  које  садржи информатор:
Маријан Зовић, дипл.правник,

Информатор је први пут објављен 26.7.2016.године. 
Информатор  о  раду  доступан  је  у  електронском  облику  на  интернет  адреси:

dzstarigrad@sbb.rs
            Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји.
            Заинтересованом  лицу  на  захтев  доставља  последња  верзија,  одштампани  текст
информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.
           

III. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
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У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада, у
Дому здравља „Стари град“ су организоване  следеће организационе јединице: 

1. Служба за здравствену заштиту деце са Саветовалиштем за младе
2. Служба за здравствену заштиту жена
3. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са Центром за превентивне
здравствене  услуге, Кућним лечењем и негом и Поливалентном патронажом
4. Служба за дијагностику (радиолошка, ултразвук и лабораторија)
5. Служба  за  специјалистичко-консултативне  делатности  из  области:  физикалне
медицине  и   рехибилатације,  интерне  медицине,  оториноларингологије,
офталмологије,  психијатрије  (заштита  менталног  здравља)  и социјалне медицине са
информатиком
6. Служба за здравствену заштиту радника
7. Служба за стоматолошку здравствену заштиту
8. Служба за правне,  економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

3.2. Стручни органи Дома здравља „Стари град“:
1) Стручни савет;
2) Стручни колегијум;
3) Етички одбор;
4) Комисија за унапређење квалитета рада.

III.1.1.Служба за здравствену заштиту деце са Саветовалиштем за младе

Начелник: прим. др Биљана Алексић, специјалиста педијатрије 
Главна сестра: Јелица Крстић, медицинска сестра
Телефон: 3215-650

Служба за здравствену заштиту деце организована је функционално и просторно кроз одељења и
одсеке на следећи начин: 

1. Одељење за предшколску децу ул. Симина бр. 27
2. Одсек  за праћење развоја деце                         ул. Симина бр. 27
3. Одељење за школску децу  ул. Симина бр. 27
4. Одсек - Саветовалиште за младе ул. Симина бр. 27

Служба  за  здравствену заштиту деце  просторно  обавља своју делатност  у седишту Дома
здравља ''Стари Град“, Симина  бр.  27,  а по потреби на другим локацијама на којима делатност
обављају запослени Дома здравља „Стари град“, у школама на територији општине Стари град и
територији града Београда. 
          Делатност одељења одвија се кроз примену превентивних и дијагностичко терапијских мера
у здравственој заштити деце у складу са стручно-методолошким упуством и обухвата:

- преглед и контролу здравља новорођене деце
- систематске и контролне прегледе здраве одојчади и мале деце 
- здравствено-васпитни рад са родитељима и децом  
- спровођење вакцинације деце према важећем календару вакцинације;
- прегледе деце пред одлазак у дечији колектив 
- скрининг на развојни поремећај кукова (ултразвук кукова)
- систематске и контролне прегледе деце школског узраста
- спровођење вакцинације школске деце према важећем календару вакцинације
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- спровођење  активне  здравствене  заштите  деце  у  колективима:  школама,  и
специјалној школи 

- прегледе деце пред одлазак на летовање, климатско лечење и рекреативну наставу
- преглед деце пред упис у средњу школу и издавање лекарских уверења
- дијагностику и лечење деце
- збрињавање хитних случајева
- ЕХО абдомена и уротракта деце од стране обучених педијатара

Одсек за праћење развоја деце:
- пружање дијагностичких и тераписјких услуга психолога и дефектолога
- обављање индивидуалног и групног здравствено-васпитног рада

Одсек- Саветовалиште за младе:
- обављање индивидуалног и групног здравствено-васпитног рада

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.1.2.Служба за здравствену заштиту жена

Начелник: прим. др Весна Вукотић Павловић, специјалиста гинекологије и акушерства
Главна сестра: Весна Коло, виша медицинска сестра
Телефон: 3215-648

Служба  за  здравствену  заштиту  жена  организована  је  функционално  и  просторно  на  следећи
начин: 

1. Одељење за здравствену заштиту жена ул. Симина бр. 27
2. Одсек - Саветовалиште за труднице и породиље ул. Симина бр. 27

Служба за здравствену заштита жена  просторно обавља своју делатност у седишту Дома
здравља ''Стари Град“, Симина бр. 27,  а  по потреби на другим локацијама на којима  делатност
обављају запослени Дома здравља „Стари град“, на територији општине Стари град и територији
града Београда. 

Делатност  службе одвија  се  кроз  примену превентивних,  куративних и дијагностичко -
терапијских мера у здравственој заштити жена у Дому здравља у складу са стручно методолошким
упуством и обухвата: 

- праћење  здравственог  стања  жена  на  дефинисаном  подручју  и  мере  за
унапређење, очување и  

- заштиту здравља жена 
- систематске  и  циљане  прегледе  жена  у  циљу  раног  откривања  малигних

обољења 
- (скрининг  на  карцином  дојке,  карцином  грлића  материце  ),  мере  лечења  и

рехабилитације нађених стања 
- систематско праћење и контролу здравственог стања трудница, посебно оних са

ризичном трудноћом и породиља
- прегледи ради планирања породице 
- спровођење превенетивних мера у циљу унапређења репродуктивног здравља

младих  и  других    дијагностичко-терапијских  мера  за  заштиту  здравља
адолесцената 

- дијагностику и лечење оболелих жена 
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- обављање ултразвучних прегледа жена
Одсек - Саветовалиште за труднице:

- спровођење психо-физичке припреме трудница за порођај 
- обављање припрема за здраво родитељство-школа родитељства
- обављање индивидуалног и групног здравственог васпитног рада

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.1.3 Служба за здравствену заштиту одраслих становника са центром за превентивне
здравствене  услуге, кућним лечењем и негом и поливалентном патронажом

 Начелник: прим. др Бранка Лазић, специјалиста опште медицине 
 Главна сестра: Слободанка Капор, виша медицинска сестра
             Телефон: 3215 -704

Служба  за  здравствену  заштиту  одраслих  становника  организована  је  функционално  и
просторно на следећи начин: 

1. Амбуланта „Венизелосова“ ул. Венизелисова бр. 1
2. Амбуланта „Дубровачка“                              ул. Дубровачкабр. 26
3. Амбуланта „Косте Стојановић“  ул. Косте Стојановић бр. 2
4. Амбуланта „Симина“ ул. Симина бр. 27 
5. Амбуланта „Топличин венац“ ул. Топличин венац бр. 29
6. Одељење кућног лечења и неге ул. Симина бр. 27
7. Одељење Поливалентне патронаже ул. Симина бр. 27
8. Одсек - Центар за превентивне здравствене услуге           ул. Симина бр. 27

Служба за здравствену заштиту одраслих становника просторно обавља своју делатност у
седишту Дома здравља ''Стари Град“, Симина бр. 27, у здравственим амбулантама, по потреби на
другим  локацијама  на  којима  делатност  обављају  запослени  Дома  здравља  „Стари  град“,   на
територији општине Стари град и територији града Београда.

Делатност  Одељења  здравствених  амбуланти за  здравствену  заштиту  одраслих
становника одвија се кроз примену превентивних и дијагностичко-терапијских мера у складу са
стручно методолошким упутством и обухвата: 

- организацију  и  спровођење  мера  на  очувању  и  унапређењу  здравља
појединца и породице

- систематске прегледе и мере у циљу унапређења здравља становништва
- идентификација фактора ризика за хронична незаразна обољења
- скрининг  прегледе  ради  раног  откривања  обољења  према  важећем

Правилнику
- вакцинацију  и  друге  превентивне  мере  у  циљу  спречавања  и  сузбијања

заразних болести
- здравствено васпитни рад са одраслим становништвом
- промоцију здравих стилова живота
- прегледе у циљу постављања дијагнозе, лечења и рехабилитације
- вођење Законом прописане медицинске документације и евиденција
- збрињавање хитних стања

Делатност Одељења поливалентне патронаже обухвата:

7



ДОМ ЗДРАВЉА „СТАРИ ГРАД“  - ИНФОРМАТОР О РАДУ

- програмску  здравствену  заштита  са  здравим  и  болесним  појединцима  свих
популационих група у  породици и широј заједници,

- здравствено  васпитни рад,  обучавање вештинама и  предузимање мера   очувања
здравља рањивих и специјалних  категорија становништва (труднице,  породиље,
бабињаре, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца и стари),

- спровођење  одређених активности у породици по налогу лекара Дома здравља, 
- остваривање контаката и помоћ при смештају лица у установе социјалне заштит

Делатност Одељења кућног лечења и неге обухвата:
- спровођење  лечења   акутних  и  хроничних  обољења  у  стану  пацијента  који  је

привремено неспособан за кретање, покретан уз помоћ других лица, непокретан
или у терминалној фази болести по позиву и по налогу изабраног лекара и као
наставак стационарног лечења, 

- пружање дијагностичко-терапијских услуга као што су:  ЕКГ, инјекције, инфузије, 
превијање, промена катетера и др. 

Делатност одсека - Центар за превентивне здравствене услуге – Превентивни центар: 
 координација здравствено-васпитног рада на нивоу Дома здравља,
 организовање и обављање групног и индивидуалног здравствено-васпитног рада, 
 едукација корисника услуга о превенцији фактора ризика за  хронична незаразна

обољења,
 промоција здравих стилова живота.

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.1.4.Служба за дијагностику

Начелник службе: прим. др Милутин Влаховић
            Главни техничар: Милан Павловић, виши санитарни техничар
           Телефон: 3215-715

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

1. Одељење за лабораторијску дијагностику 
2. Одељење за радиолошку и ултразвучну дијагностику
3. Одсек за лабораторијску дијагностику- Џорџа Вашингтона 19

Служба  за  дијагностику  просторно  обавља  своју  делатност  у  седишту  Дома  здравља
„Стари Град“ Симина 27 и Џорџа Вашингтона бр 19, по потреби на другим локацијама на којим
делатност обављају запослени Дома здравља „Стари град“, на територији општине Стари град  и
територији града Београда.

Делатност Одељења за лабораторијску дијагностику обухвата:
- узимање биолошког материјала у Дому здравља, у стану болесника и на другим

локацијама за   потребе Службе медицине рада 
- хематолошко и биохемијско анализирање биолошког материјала 

Делатност Одељења за радиолошку и ултразвучну дијагностику обухвата:
- графије  плућа, срца и коштано-мишићног система
- нативно снимање абдомена и уротракта 
- скопије плућа, срца и абдомена са контрастом
- мамографска дијагностика
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- ултразвучна  дијагностика (абдомена,  срца,  штитне жлезде  и меких ткива
врата,  доплер  периферних  крвних  судова,  крвних  судова  врата  и
транскранијали доплер)

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.1.5.Служба за специјалистичко-консултативне делатности

Начелник  службе:  др  Драгана  Кокоић  Лоњак,  специјалиста  физикалне  медицине  и
рехабилитације
Главна сестра: Романа Гавриловић, виша медицинска сестра
Телефон: 3215-781

Служба за  специјалистичке делатности организована је функционално и просторно на следећи
начин: 

1.  Одељење физикалне медицине и рехабилитације ул. Симина бр. 27
2.  Одељење интерне медицине ул. Симина бр. 27
3.  Одељење оториноларингологије ул. Симина бр. 27
4.  Одељење офталмологије ул. Симина бр. 27
5.  Одељење психијатрије – менталног здравља ул. Симина бр. 27       
6.  Одељење социјалне медицине и заједничких медицинских послова  ул.  Симина

бр.27
-Одсек за ампулиране лекове
-Одсек за централну стерилизацију и медицински отпад

Служба за специјалистичке делатности просторно обавља своју делатност у седишту Дома
здравља „Стари Град“ Симина бр. 27, Џорџа Вашингтона бр. 19, по потреби на другим локацијама
на којим делатност обављају запослени Дома здравља „Стари град“, на територији општине Стари
град  и територији града Београда.
Делатност Одељења физикалне медицине и рехабилитације обухвата:

 специјалистички консултативни преглед
 рано откривање, спречавање и благовремена медицинска рехабилитација деформитета

коштано мишићног система 
 превентивни прегледи у оквиру систематских прегледа деце 
 спровођење  одговарајућих  физикалних  и  рехабилатиционих  третмана  оболелих  и

повређених
 спровођење  одговарајућих  физикалних  и  рехабилатиционих  третмана  хроничних

дегенеративних обољења и зглобног и ванзглобног реуматизма
 едукацију пацијената у терапијске сврхе

Делатност Одељења интерне медицине обухвата: 
 специјалистички консултативни преглед
 тест фунцкије кардоваскулраног система и процену кардиоваскуларног ризика 
 тестирање функције плућа и дисајних путева
 електро физиолошко снимање - ЕКГ 
  Доплер Сцан органа
 збрињавање хитних стања
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Делатност Одељења оториноларингологије (ОРЛ) обухвата: 
 специјалистички консултативни преглед
 тонална лиминарна аудиометрија
 импеданцметрија са стабедијалним рефлексом
 отомикроскопија
 аудиолошко испитивање ваздушне и коштане спроводљивости са процентом оштећења

по ФС. 
 тимпанометрија  са  стапедијалним  рефлексом,  вестибулометрија,

електронистагмографија, риноманометрија и ултразвучна синусометрија
 систематске прегледе у оквиру превенције и раног откривања оштећења слуха деце (уз

обавезну имеданцметрију) 
 мање ОРЛ интервенције 
 терапијске ОРЛ услуге на нивоу примарне здравствене заштите
 збрињавање хитних стања

Делатност Одељења офталмологије обухвата: 
 специјалистички консултативни преглед
 одређивање  визуса,  колорног  вида,  стерео  вида,  прегледом предњег  сегмента  ока  и

очног дна 
 одређивање диоптрије, кориговање хиперметропије, миопије, астигматизма
 мерење интраокуларног притиска, његово праћење и лечење
 мање интервенције - уклањања страног тела

o терапијске офталмолошке услуге на нивоу примарне здравствене заштите
 збрињавање хитних стања

Делатност Одељења психијатрије – менталног здравља обухвата: 
 Специјалистички консултативни преглед
 Неуролошки преглед
 Рана дијагностика менталних и неуролошких поремећаја и обољења, 
 Унапређење менталног здравља и спречавање менталних поремећаја 
  Групна и индивидуална психотерапија

Делатност Одељења социјалне медицине обухвата: 
 учешће у планирању и  израда извештаја о извршењу плана рада  Дома здравља
 обезбеђивање координације  здравствено-васпитног рада на  нивоу дома здравља и са

одговарајућим заводом за јавно здравље
 формирање базе података релевантних за спровођење свих облика здравствене заштите

на нивоу локалне заједнице
 праћење  кретања  хроничних  незаразних  болести  ради  њиховог  раног  откривања  и

спречавања
 учешће у организацији унутрашњег надзора над стручним радом и израда елабората 
 израда здравствено-статистичких извештаја и праћење
 координација и анализа спровођења квалитета здравствене заштите у Дому здравља 
 формирање  извештаја  из  ЗИСа  по  службама  и  ажурирање  месечних  евиденција  на

основу истих
 праћење и контрола извршења планова 
 анализа анкете задовољства корисника медицинских услуга за текућу годину и 

формирање одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе
 анализа анкете задовољства запослених за текућу годину и формирање одговарајућег 

облика резултата кроз табеле и графиконе 
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 прикупљање извештаја из ЗИСа о квалитету, ажурирање извештаја и прослеђивање 
ГЗЈЗ

 послове креирања и израде медицинских статистичких извештаја и анализа који се не
могу добити из информационих система 

 уношење регистрације изабраних лекара
 контрола и ажурирање папирног и електронске пријаве о изабраном лекару 

Делатност Одсека за амплиране лекове обухвата:
 планирање, организовање и контролу ампулираних лекова и вакцина (у кванититавном

и квалитативном смислу) и унос вануговорених средстава за ампулираних лекова у ЗИС
 издавање ампулираних лекова и вакцина одељењима и ампулираних лекова са посебним

режимом издавања корисницима услуга 
 извештавање о потребама,  потрошњи,  залихама и др.  У Дому здравља и за  потребе

надлежних Завода за јавно здравље, РФЗО-а и Министарства здравља
 вођење евиденције у књиговодственом програму о набавци и потрошњи лекова
 прикупљање, евиденција и чување налога за ампулиране лекове и вакцине
 креирање и израда медицинских статистичких извештаја и анализа који се могу добити

из информационих система и извештаја који се достављају на прописаним обрасцима
 прикупљање пријава о обољењима, која подлежу пријављивању, вођење евиденције и

извештавање о томе
 прикупљање информација о респираторним инфекцијама, грипу и другим обољењима

по потреби надлежног Завода за јавно здравље и извештавање о томе
 праћење и евидентирање континуиране медицинске едукације у оквиру Дома здравља

Делатност Одсека за централну стерилизацију и медицински отпад обухвата: 
    послове централне стерилизације 
    управљање медицинским отпадом, организовање одношења и контрола
    креирање распореда прикупљања отпада одељењу за безбедност и возни парк
    контрола и праћење извршења прикупљања медицинског отпада
    дефинисање  потрошног  материјала  и  ситног  инвентара  за  потребе  медицинског

отпада
    дефинисање потрошног материјала за потребе централне стерилизације
    дефинисање  квантитета  хигијенског  и  дезинфекционог  потрошног  материјала  и

ситног инвентара

У послове службе подразумевају се и други послови који по својој природи спадају у ову
врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења или одсека.

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.1.6. Служба за здравствену заштиту радника

Начелник: прим. др Зоран Ровчанин, специјалиста медицине рада
Главна сестра: Сузана Гордић, виша медицинска сестра
Телефон: 3236-006

Служба за здравствену заштиту радника организована је функционално и просторно кроз одељења
и одсеке на следећи начин: 
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1. Одељење медицине рада: Џорџа Вашингтона бр. 19
2. Одсек за пловни и друмски саобраћај: Џорџа Вашингтона бр. 19
3. Одсек за безбедност и здравље на раду и  израду акта о процени ризика на радном месту и

радној околини: Џорџа Вашингтона бр. 19

Служба за здравствену заштиту радника просторно обавља своју делатност на локацији Џорџа
Вашингтона  бр.  19,  у  седишту  Дома  здравља  „Стари  град“,  Симина  бр.  27,  а  по  потреби  на
осталим  локација  на  којима  делатност  обављају  запослени  Дома здравља  „Стари  град“   и  на
територији Републике Србије.

Делатност  службе  одвија се  кроз  специфичну  здравствену  заштиту  радника  у  складу  са
стручно методолошким упуством и обухвата: 

 -  обављање  претходних,  периодичних,  систематских,  контролних,  циљаних  и  других
превентивних прегледа радника на    радним местима са  или без повећаног  ризика у циљу
откривања и сузбијања професионалних и других   болести, повреда на раду и болести у вези са
радом. 

-  утврђивање и оцену опште и посебне здравствене способности за рад на одређеним пословима
сходно 

   захтевима радног места
-  здравствено васпитање радника посебно у вези са ризицима на радном месту
-  прегледе кандидата и возача професионалаца и аматера
-  остали превентивни прегледи 
-  учествовање у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини и изради
Акта о процени ризика на радном месту или  околини, његово праћење, измене и допуне.

- утврђивање и испитивање узрока настанка професионалних болести и болести у вези са радом
-анализа радних места и радне околине
- учествовање у организовању и едукацији запослених   из прве помоћи, спасавању и евакуацији
запослених у случају повређивања   запослених или хаварија

- давање  савета  послодавцу  при  избору  другог  одговарајућег  посла  према  здравственим
способностима 
 запосленог 

- учествовање у анализи повреде на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом
-Предлог мера за отклањање и смањења ризика на радном месту и у радној околини  
-Праћење ризика и управљање истим
- Едукација запослених   и  примена  превентивних  мера   за  безбедан   и  здрав  рад   при
коришћењу опреме за рад .

-Редовна контрола коришћења исправности опреме за рад и услова  у радној средини и околини.
-Инструкције  послодавцу  о  избору ,коришћењу и  одржавању средстава  за  рад  ,  средстава  и
опреме за личну заштиту  на раду

-Анализа и праћење свих дешавања у радном окружењу

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.1.7.  Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Начелник:  др Александра Рајчевић, специјалиста дечије и превентивне стоматологије 
Главна сестра: Александра Станојевић, виша стоматолошка сестра
Телефон: 2635-236
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Служба  за  стоматолошку  здравствену  заштиту  организована  је  функционално  кроз
одељења на следећи начин:

1. Одељење за дечју и превентивну стоматологију са ортопедијом вилица
2. Одељење опште стоматологије са ноћним и хитним пријемом

Служба  за  стоматолошку  здравствену  заштиту  организована  је  функционално  и  просторно  на
следећи начин:

1. Одељење за дечију и превентивну стоматологију        ул. Симина бр. 27
a. Ординације  „Симина“        ул. Симина бр. 27
b. Ординација „Прва београдска гимназија“            ул. Цара Душана бр. 61 
c. Ординација „Вртић Скадарлија“              ул. Далматинска бр. 1 
d. Ординација „ЕТШ Никола Тесла“                ул. Краљице Наталије бр. 31 
e. Ординација „Правно пословна школа“             ул. Светогорска бр. 48 
f. Ординација„ О.Ш. Краљ Петар И“ ул. Маршала Бирјузова бр. 43 
g. Ординација „Прва економска школа“ ул. Цетињска бр. 5-7 
h. Ординација „О.Ш. Вук Караџић“      ул. Таковска бр. 41
i. Ординација „О.Ш. Браћа Барух“            ул. Браћа Барух бр. 12 
j. Ординација  зубне технике „Симина“          ул. Симина бр 27

2. Одељење опште стоматологије са ноћним и хитним пријемом  ул.Обилићев венац бр.30
а .Ординација  зубне технике „Мажестика“ 

Служба  за  стоматолошку  здравствену  заштиту  просторно  обавља  своју  делатност  у
седишту Дома здравља „Стари град“ Симина бр. 27, објекту стоматолошке здравствене заштите
„Мажестик“, Обилићев венац бр. 30 и стоматолошким ординацијама у предшколским установама,
основним и средњим школама, на територији општине „Стари град“ и територији града Београда.

Делатност службе одвија се кроз методе тимског рада према стручно- методолошком 
упуству, и обухвата: 
- систематски рад на спречавању, раном откривању, лечењу, контроли и рехабилитацији 
становника са неправилностима и обољењима орофацијалног система, 
- систематске прегледе уста зуба, у циљу предузимања мера унапређења оралног здравља и 
санације нађеног стања, 
- програмски здравствено васпитни рад са здравим и болесним становништвом, 
- лекарске прегледе у циљу дијагностиковања, лечења, рехабилитације оболења уста и зуба 
- ортодонтску превенцију и санацију неправилности у развоју уста, зуба и орофацијалног система, 
- протетску терапију и рехабилитацију, 
-збрињавање хитних стања из области стоматолошке здравствене заштите

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.1.8. Служба за правне,  економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Служба је  организована је функционално и просторно на следећи начин:

1. Одељење за правне, кадровске и опште послове : Симина 27
Начелник одељења:  Маријан Зовић, дипл правник
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2. Одељење за економско-финансијске послове: Симина 27
Начелник одељења: Рајко Куновац, дипл економиста

3. Одељење за техничке послове: Симина 27
Начелник одељења: Сања Ивошевић, дипл инг.струковних студија

Служба за немедицинске послове просторно обавља своју делатност у седишту Дома
здравља „Стари град“ Симина бр 27, свим издвојеним локацијама Дома здравља „Стари град“,
по потреби на другим локацијама на којим делатност обављају запослени Дома здравља „Стари
град“.

Одељење за правне, кадровске и опште послове обавља послове:
- израда општих аката, уговора и давање правних мишљења у вези спровођења истих,
- праћење и проучавање законских прописа, посебно из области здравственог и

радног права и о истим  редовно обавештава Директора, организационе једицине и запослене
- правно обрађују и припремају   материјале за седнице органа управљања и стручних

органа Дома здравља
- заступање пред судовима и другим органима
- вођење потребних кадровских евиденција и свих пословиаиз радних односа.
- писарнице и архиве
- послови  по  налогу  Министарства  здравља,  Секретеријата  за   здравство  града

Београда,  РЗЗО- филијала за Град Београд, МУП за град Београд/Стари град и других органа
- друге послове који по  својој природи спадају у  ову врсту послова а  која нису

дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.
-организовање и спровођење послова јавних набавки 
- израда уговора о јавној набавци,
- и других послова који су повезани са поступком јавне набавке,
- послове безбедности  и заштите здравља на раду
- послове везане за физичко-техничко обезбеђење
- послове безбедности и транспорта новца између централа, великих локација и трезора
- послове цивилне заштите
- вођење повредних листа
- послове везане за противпожарну и противгромску заштиту
- едукација запослених о безбедности и заштити на раду

-   едукација запослених о поступању у случају пожара

Одељење за економско-финансијске послове задужено је за:
- праћење и примену законских прописа и нормативних аката из области економије,

финансија и књиговодства,
- израду финансијског плана,
- праћење извршења плана, спровођења уговора са РФЗО, наменско трошење средстава,
- извештавање руководних органа Дома здравља  као и РФЗО и надлежних министарстава,
- послове ликвидатуре
- благајничке послове

           - обрачун зарада и накнада зарада са припадајућим порезима и доприносима,
         - фактурисање

- књиговодство купаца и добављача
- материјално књиговодство
-књиговодство основних средстава и ситногинвентара
- главна књига
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- периодични обрачуни и завршни рачуни ( и за синдикате)
- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову  врсту послова а која  нису

дефинисана као послови неке друге службе.

Одељење за техничке послове представља логистичку подршку свих медицинских служби у
оквиру Дома здравља са њеним издвојеним објектима. 

Одељење се бави:
-пословима техничког одржавања објеката, медицинске опреме и уређаја ,
- одржавање возила и њихова употреба ,
- одржавање хигијене и вешераја као и текућег и инвестиционог одржавања објеката и опреме .
- послове планирања, организовања и контроле грађевинских и архитектонских радова
- послове везане за електро, топловодну, водоводну и канализациону мрежу
- послове одржавања  медицинске и стоматолошке опреме и уређаја  ван гарантног рока са
листе опреме за које постоје техничка знања

- послове одржавања лифта
- послове одржавања функционалности намештаја, прозора, врата, клима уређаја
- израда  разних статистичких анализа и планова за  потребе одељења, који  се  не могу добити
из информационих система

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана
као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе

-планирање и организовање рачунарске и телекомуникационе опреме, ЛАН, телефонске (фиксне и
мобилне) и видео мреже,
-техничко омогућавање коришћење услуга : фиксне телефоније, мобилне телефоније, Интернета,
ЛАН мреже информационих система и дозвољеног софтвера,
- контроле дозвољених софтвера и оперативних система и њихова инсталација,
- послови везани за Интернет (Wеб) презентације,
- основна обука запослених за рад  на свим информационим
системима 
- ажурирање битних података у ЗИС-у и  ЛИС-у,
- креирање извештаја,
- извештавање запослених који раде на креирању електронске фактуре и картона о новонасталим
променама.

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба
обавља дефинисано је Правилником унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома
здравља „Стари град“. 

III.2.1. Стручни савет

Стручни савет  је саветодавно тело директора и Управног одбора Дома здравља
„Стари град“. 

Чланови Стручног  савета  су  здравствени радници са  високом  школском спремом
које на предлог организационих јединица Дома здравља „Стари град“ именује  директор. 

Све организационе јединице морају бити заступљене у Стручном савету.
Стручни савет има 7 чланова. 
Главна сестра Дома здравља учествује у раду Стручног савета. 
Директор дома здравља не може бити члан стручног савета.
Стручни савет састаје се по потреби, а најмање једном у 30 дана.

Стручни савет:
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 разматра и одлучује о питањима стручног  рада Дома здравља,

 предлаже  Програм стручног  рада и Програм  стручног развоја  Дома здравља,
 Предлаже План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника 
 Предлаже План за унапређење квалитета стручног  рада у Дому здравља,

 Прати и  организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног  рада у Дому
здравља,

 Предлаже оснивачу чланове  Управног и Надзорног  одбора  из  реда  запослених у  Дому
здравља

 Предлаже директору чланове Етичког одбора

 Доноси Пословник о раду

 Обавља и друге послове утврђене Стаутом

Председник Стручног савета: прим. др Весна Бернобић Поповић

III.2.2. Стручни колегијум
Стручни колегијум је стручно  тело  које се  бразује ради разматрања и усвајања

стручних и доктринарних ставова у дому здравља.
Чланове Стручног колегијума именује директор Дома здравља из свих организационих

јединица и то по једног представника организационе јединице.
Седницу Стручног колегијума сазива директор по потреби.

III.2.3. Етички одбор
Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите

на начелима професионалне етике.
 Етички одбор има 5 чланова. 

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

           Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника
у Дому здравља и граћана са завршеним правним факултетом који  живе  или  раде на
територији Општине Стари град.

Задаци Етичког одбора су:
 прати и анализира примену начела професионалне етике у  обављању здравствене

делатности;
 даје сагласност за спровоћење научних истраживања, медицинских огледа, као и

клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Дому здравља, односно
да прати њихово спровођење;

 прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената,
посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;

 прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у
превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу
нових здравствених технологија;

 доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике
у обављању здравствене  делатности;

 врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;
 разматра и друга етичка питања у обављању делатности Дома здравља.

Председник Етичког одбора: Милан Мајсторовић, дипл правник
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III.2.4. Комисија за унапређење квалитета рада
Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном

унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља. 
Комисија  за  унапређење  квалитета  рада  доноси  годишњи  програм  провере

квалитета стручног рада у Дому здравља. 
Комисија има 5 чланова из реда запослених. 
Чланове Комисије именује директор Дома здравља

Председник Комисије за унапређење квалитета рада: прим. др Весна
Вукотић Павловић

III.3. Кадровска структура запослених

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

УКУПНО

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 13 0 0 13
ДОКТОРИ  МЕДИЦИНЕ-
СПЕЦИЈАЛИСТИ

76 76

ДОКТОРИ
СТОМАТОЛОГИЈЕ

6 1 0 7

ДОКТОРИ
СТОМАТОЛОГИЈЕ
-СПЕЦИЈАЛИСТИ

5 5

ФАРМАЦЕУТИ 3 1 0 4
МЕДИЦИНСКЕ 
СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ

128 0 0 128

ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ 
СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРИ

49 49

СТОМАТОЛОШКЕ 
СЕСТРЕ

11 1 0 12

ВИША 
СТОМАТОЛОШКА 
СЕСТРА

3 3

ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ 3 1 0 4
ЗДРАВСТВЕНИ 
САРАДНИЦИ

6 0 1 7

НЕМЕДИЦИНСКИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
РАДНИЦИ

21 0 0 21

НЕМЕДИЦИНСКИ 
ТЕХНИЧКИ/ПОМОЋНИ 
РАДНИЦИ

21 0 0 21

УКУПНО 345 4 1 350
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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.
Директор организује  рад и руководи  процесом рада,  представља и заступа Дом здравља,  и

одговоран је за рад Дома здравља . 
У процесу организовања и руковођења процесом рада директор: 
 предлаже програм рада Дома здравља и предузима мере за његово спровођење
 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
 извршава одлуке Управног и Надзорног одбора
 доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља
 одлучује о свим правима и обавезама запосленихиз радног односа, у складу са законом и

општим актима
 доноси  одлуке  о  спецјализацијама  и  ужим  специјализацијама  здравствених  радника  и

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

законом овлашћених органа
 наредбодавац је за извршавање финансијског плана и програма рада Дома здравља
 обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Дому здравља у случају штрајка

радника, у складу са законом
 врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, Статутом  Дом здравља  и

другим општим актима Дома здравља.

Директор Дома здравља „Стари град“:  прим.  др Весна Јањушевић,  специјалиста  опште
медицине.  

IV.2. Помоћник  директора за медицинске послове

У процесу организовања и руковођења процесом рада  помоћник  директор за медицинске
послове: 

- помаже директору у организовању и руковођењу свих послова и одговоран је за контролу и
технологију рада која омогућава благовремено и квалитетно пружање здравствених услуга
корисницима

- замењује директора у одсуству или по овлашћењу;
- по налогу и овлашћењу директора потписује документацију и рачуне и одговоран је за

исто;
- учествује у изради и реализацији Стратешког плана Дома здравља и контролише

активности на реализацији стратешких циљева;
- учествује у контроли стручног рада свих профила здравствених радника и здравствених

сарадника и предлаже мере за подизање квалитета здравствених услуга;
- прати и координира рад стручних органа Дома здравља (Стручни савет, Стручни

колегијум, Етички одбор, Комисија за унапређење квалитета рада);
- координира рад начелника и шефова свих служби на стручно - организационим,

кадровским и другим пословима и контролише извршење њихових радних обавеза;
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- контролише исвршење плана рада служби;
- учествује у изради акта о систематизације радних места;
- прати оптерећеност и ефикасност рада свих служби и предлаже директору Дома

здравља потребу за благовременом прерасподелом кадра или обезбеђивање новог кадра;
- сарађује са заштитником права осигураника, анализира разлоге приговора и стара се да

се пропусти у раду служби и запослених благовремено отклоне;
- заједно са главном сестром Дома здравља учествује у планиирању потреба за лековима,

санитетским, медицинским и другим материјалом и средствима;
- учествује у изради годишњег плана набавки основних средстава;
- задужен је за пријем, распоред и праћење рада стажера Дома здравља и лекара на

специјализацији;
- активно сарађује са државним органима и организацијама, органима локалне заједнице,

здравственим установама свих нивоа здравствене заштите, факултетима и  невладиним
организацијама по налогу директора.

-
Помоћник директора за медицинска послове: прим. др Весна Бернобић Поповић

IV.3. Помоћник  директора за немедицинске послове

У процесу организовања и руковођења процесом рада помоћник директор за немедицинске 

послове:

- помаже директору у планирању и контроли немедицинских послова;
- планира, организује и контролише немедицинске послове; 
- контролише правилно и благовремено извршавање немедицинских послова и послова

немедицинске службе;
- одобрава, планира и контролише пројекте увођење немедицинских новина у Дому здравља

у складу са потребама;
- контролише благовремено и ажурно спровођење одлука и закључака органа управљања и

директора Дома здравља везано за немедицинске послове;
- контролише правилно коришћење и употребу немедицинских ресурса и трошкова;
- предлаже мере за унапређење рада немедицинских послова, брине о стручном

усавршавању немедицинских кадрова и предлаже њихову едукацију;
- учествује у раду комисије за пријем  радника немедицинске струке;

- контролише процес рада и извршење немедицинских послова,стара се за  правилно и
благовремено извршавање послова и у случају одсуства начелника одељења одређује
замену на тим пословима;

- учествује у изради плана набавке  основних  средстава  и  ситног  инвентара  за  потребе
немедицинске  службе;

- предузима  мере  за благовремено и ажурно спровођење одлука и закључака органа
управљања и директора Дома здравља;

- обавља и  друге послове из  делокруга службе и своје струке по налогу директора Дома
здравља.

-
Помоћник  директора за немедицинске послове: Маријан Зовић, дипл. правник

IV.4. Главна медицинска сестра-техничар Дома здравља

У процесу организовања и руковођења процесом рада главна сестра-техничар:
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- организује, спроводи и контролише рад запослених са вишом, средњом и нижом
стручном спремом здравственога смера;

- у сарадњи са главним и одговорним сестрама служби, одељења и одсека врши надзор над
стручним радом здравствених радника средње и више стручне спреме, унапређењу
квалитета њиховог рада и спровођењу стратешког плана Дома здравља;

- контролише извршавање радних обавеза главних и одговорних сестара – техничара; 
- координира рад свих служби Дома  здравља  у области медицинског снабдевања,

одржавања комплетне опреме и хигијене Дома здравља;
- стара се о стручном усавршавању и оспособљавању запослених са средњом и вишом

стручном спремом;
- задужен/а је за оспособљавање приправника са средњом и вишом стручном спремом;
- одговора за примену правилника о кућном реду;
- планира потребе за санитетским, медицинским и другим материјалом и средствима, врши

контролу њиховог утрошка на основу установљених норматива и извештај доставља
директору Дома здравља;

- стара се о уредном снабдевању медицинским материјалом, ситним инвентаром,
резервним деловима и другим материјалом;

- стара се о исправности апарата и инструмената и предузима мере са техничком
службом Дома здравља за њихову поправку;

- контролише праћење рокова трајања лекова и материјала као и примену принципа
асепсе и антисепсе у службама и по тим питањима координише рад главних сестара
служби, фармацеута и санитарног техничара;

- предлаже директору Дома здравља потребе за кадром средње и више стручне спреме;
- сарађује са другим здравственим установама, државним органима и организацијама; 
- обавља и друге послове по усменом или писаном налогу директора Дома здравља.

Главна сестра Дома здравља: Надица Игњатовић, виша медицинска сестра

IV.5. Начелник службе

У процесу организовања и руковођења процесом рада начелник службе:
- задужен је за организацију послова у служби;
- организује рад службе и одговоран је за његово

спровођење;
- израђује  и  спроводи  план  рада  и  активности  службе  и  контролише  његово  извршење

у  целини  и појединачно по запосленом;
- контролише вођење документације и евиденције као и извештаје и одговара за  тачност

података;
- учествује у изради годишњег плана набавке нових ресурса (основних средстава и

ситног инвентара) и одговоран је за правилну употребу основних средстава и  ситног
инвентара;

- контролише радну дисциплину;
- координира рад са  свим руководиоцима у  својој служби и одржава састанке минимално

једном месечно;
- потписује месечне радне листе присуства и одсуства на послу;
- сачињава образложење за плаћено одсуство за запослене и доставља га Одељењу за правне,

кадровске и опште послове и директору на сагласност;
- сачињава распоред коришћења годишњих одмора и плаћеног одсуства са рада  тако да се

обезбеди  редован процес рада;
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- непосредно се стара и одговоран је за примену правилника о кућном реду од стране
запослених у служби; 

- стара се о поштовању забране пушења у здравственим установама;
- обавља и друге послове у оквиру своје струке по усменом или писаном налогу директора.

IV.6. Начелник/шеф одељења/амбуланте

У процесу организовања и руковођења процесом рада начелник/шеф одељења/амбуланте:
- задужен је за организацију послова у одељењу/амбуланти;
- организује рад одељења/амбуланта и одговоран је за његово спровођење;
- учествује у изради плана рада и контролише његово извршење у целини и појединачно по

запосленом на нивоу одељења/амбуланте;
- контролише вођење документације и евиденције и одговара за тачност података;
- сачињава распоред  рада запослених по сменама;
- контролише и води евиденцију  о присутности и одсутности на раду;
- контролише сва требовање за потребе одељења/амбуланте;
- стара се о рационалној употреби уређаја и средстава за рад одељењу/амбуланти; 
- одговоран је за правилну и рационалну употребу основних средстава и ситног инвентара;
- учествује у едукацији запослених свих профила;
- непосредно се стара и одговоран је за примену правилника о кућном реду од стране

запослених у одељењу/амбуланти.
- стара се о поштовању забране пушења у здравственим установама;
- обавља и друге послове у оквиру своје струке по усменом или писаном налогу директора.

IV.7. Координатор одсека

У процесу организовања и руковођења процесом рада координатор одсека:

- координира рад запослених у одсеку;
- организује рад одсека и одговоран је за његов рад;
- учествује у изради плана рада и контролише његово извршење у целини и појединачно по

запосленом у одсеку;
- води прописану документацију и евиденције;
- контролише вођење документације и евиденција и одговара за тачност података;
- обавља послове у оквиру своје струке по усменом или  писаном  налогу непосредног

руководиоца.

IV.8. Главна сестра/техничар службе

У процесу организовања и руковођења процесом рада главна сестра/техничар службе:

- учествује са начелником службе у организовању рада запослених више, средње и ниже
стручне спреме;

- прати извршење плана рада и стара се о уредном снабдевању медицинским
материјалом и ситним инвентаром;

- прати и контролише извршавање радних задатака и вођење медицинске документације и
евиденција;

- води евиденције о присуству и одсуству запослених на раду; 
- стара се о исправности апарата и инструмената и у случају неисправности пријављује

надлежној служби;
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- контролише и одговара за примену принципа асепсе и антисепсе у амбуланти; 
- планира  потребе за  лековима, санитетским и медицинским материјалом, материјал за

одржавање хигијене и прати њихов утрошак;
- контролише рад запослених на одржавању хигијене и одговоран/а је за хигијену у служби;
- непосредно се стара и одговоран/а је за примену правилника о кућном реду од стране

запослених у служби;
- стара се о поштовању забране пушења у здравственим установама;
- обавља и друге послове у оквиру своје струке по  усменом или писаном  налогу  главне

сестре-техничара Дома здравља и непосредног руководиоца и њима одговара за свој рад.

IV.9. Одговорна сестра/техничар одељења/амбуланте

У  процесу  организовања  и  руковођења  процесом  рада  одговорна  сестра/техничар
одељења/амбуланте:

- учествује са шефом одељења/амбуланте у организовању рада запослених више, средње и
ниже стручне спреме;

- непосредно се стара и одговоран/а је за примену правилника о кућном реду;
- прати извршење плана рада и стара се о уредном снабдевању медицинским материјалом

и ситним инвентаром;
- прати и контролише извршавање радних задатака и вођење медицинске документације и

евиденција;
- води евиденције о присуству и одсуству запослених на раду;
- стара се о исправности апарата и инструмената и предузима мере за њихову поправку;
- контролише рокове трајања лекова и санитетског материјала;
- контролише и одговара за примену принципа асепсе и антисепсе на одељењу/у амбуланти;
- планира и требује лекове, санитетски, медицински материјал, материјал за одржавање

хигијене за потребе одељења/амбуланте и контролише њихов утрошак;
- стара се о рационалној употреби уређаја и средстава за рад одељењу/амбуланти 
- контролише рад запослених на одржавању хигијене и одговорна је за хигијену

одељења/ у амбуланти;
- обавља и друге послове у оквиру своје струке по усменом  или  писаном  налогу

непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.
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V.ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

V.1. Назив прописа који се примењују у раду

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

Закони
Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 

57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15);
Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 

110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 126/14-УС);
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства ("Сл. гласник РС",

број 123/2014);
Закон о доприносима за  обавезно социјално осигурање  ("Сл. гласник РС",  бр.  84/2004;

61/2005; 62/ 2006; 5/2009; 52/2011; 101/2011; 47/2013; 108/2013; 57/2014; 68/2014 - др. Закон); 
Закон  о  платама у  државним  органима  и  јавним  службама ("Сл.  гласник  РС",

бр. 34/2001; 62/ 2006  - др.  закон; 116/2008  - др.  закони; 92/2011; 99/2011  - др.  закон;
10/2013; 55/2013 и 99/2014)

Закон о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009);
Закон о правима пацијената (“Сл. гласник РС” број 45/13);
Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС”, бр. 125/04 и 36/15);
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); 
Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС",  бр.  97/08;  104/09 -  др.  Закон;

68/2012- одлука УС и 107/2012); 
Закон  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја ("Сл.  гласник  РС",  бр.

120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
Закон о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009); 
Закон о раду  (“Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); 
Закон о јавним набавкама  ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15);
Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 36/10);
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 

30/10 – др. закон, 88/10, 38/15);
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 

гласник РС“ бр. 36/09, 32/13);
Закон о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“ бр. 125/04, 104/09);
Закон о штрајку („Сл. лист СРЈ“ бр. 29/1996 и Сл. гласник РС“ бр. 101/05);
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Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04-
др. закон, 85/05, 101/05 –др. закон, 63/06-УС, 5/09, 107/09, 30/10 –др. закон, 101/10, 93/12, 62/13, 
108/13, 75/14);

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( „Сл. гласник
РС“ бр. 68715);

Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11);
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/1978, 39/85, 45/89, 57/89 и „Сл. 

лист СРЈ“ бр. 31/93);
Породични закон („Сл. гласник РС“ бр. 18/05, 71/11-др. закон, 6/15);
Закон о општем управном поступку  („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97,31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.

30/10);
Закон  о  роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним  трансакцијама („Сл.

гласник РС“ бр. 119/12);
Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09); 
Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09; 92/11 и 93/12 );

Правилници
Правилник  о  ближим  условима  за  обављање  здравствене  делатности  у  здравственим

установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник РС", бр. 43/2006,112/09, 50/10,
79/11,10/12- др.правилник,119/12-др.правилник и 22/13); 

Правилник  о  условима  и  начину  унутрашње организације  здравствених  установа  ("Сл.
гласник РС", бр. 43/2006 и 126/2014); 

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту  из обавезног здравственог
осигурања  и о партиципацији, за 2016.  годину  („Сл. гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 - исправка,
57/11, 110/12 - УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС и 106/15);

Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања
(„Сл. гласник РС“ бр.10/10,18/10,46/10,52/10 80/10); 

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите („Сл. гласник РС“ бр. 49/10); 
Правилник  о  садржини  акта  којим  се  ближе  уређује  поступак  јавне  набавке  унутар

наручиоца (,,Сл. гласник РС“, број 83/2015); 
Правилник  о  садржини  извештаја  о  јавним  набавкама  и  начину  вођења  евиденције  о

јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 29/2013); 
Правилник  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних

набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 86/2015); 
Правилник  о  форми  и  садржини  захтева  за  мишљење  о  основаности  и  примени

преговарачког поступка (,,Сл. гласник РС“, број 29/2013 и 83/2015); 
Правилник  о  садржини  одлуке  о  спровођењу  поступка  јавне  набавке  од  стране  више

наручилаца (,,Сл. гласник РС“, број 83/2015); 
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на

порталу јавних набавки (,,Сл. гласник РС“, број 83/2015);
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања

и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 83/15); 
Правилник  о  начину  доказивања  испуњености  услова  да  су  понуђена  добра  домаћег

порекла ("Сл. гласник РС", број 33/2013);
Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за

регистрацију понуђача ("Сл.гласник РС", бр. 75/13);  
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са

стварним стањем (,,Сл.гласник РС“ бр.118/2013 и 137/2014);
Правилник о безбедности лифтова ("Сл. гласник РС",бр. 101/2010);
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Уредбе
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл.

гласник РС“ бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05,
26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07,
7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09);  

Уредба  о  корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне  плате,
критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину
обрачуна  плате  запослених  у  здравственим  установама („Сл. гласник  РС“  број  100/11; 63/12;
101/12; 46/13);

Уредба  о Плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник РС“, бр. 42/2006; 119/2007;
84/2008; 71/2009; 85/2009; 24/2010; 6/2012; 37/2012 и 8/2014);

Уредба о  планирању  и  врсти  роба  и  услуга  за  које  се  спроводе  централизоване  јавне
набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/2013; 49/2013; 51/2013 – исправка; 86/2013 и 119/2014);

Уредба  о  поступку  за  прибављање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно
ангажовање  код корисника  јавних средстава ( "Сл.гласник  РС",  бр.  113/2013,  21/2014,  66/2014,
118/2014 и 22/2015);

Уредбу о шифарнику радних места             ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016      );       
Уредба о  Националном  програму  раног  откривања  карцинома  дојке ("Сл.гласник  РС",

бр.73/2013);
Уредбу  о  Националном  програму  раног  откривања  карцинома  грлића  материце

("Сл.гласник РС", бр.73/2013);
Уредбу о Националном програму раног откривања колоректалног карцинома ("Сл.гласник

РС", бр.73/2013);
Уредба  о  предмету,  условима,  начину  планирања  централизованих  јавних  набавки  и

спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа
као тела за централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 93/15);

Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС", бр. 56/14);

Остали прописи
Уговор  о  пружању  и  финансирању  здравствене  заштите  из  обавезног  здравственог

осигурања за 2016. годину;
Посебни  колективни уговор за здравствене  установе чији је оснивач Република Србија,

аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. гласник РС“, број 1/2015);
Пословни кодекс, број 284/1 од 28.01.2008.године;
Статут Дома здравља „Стари Град“ бр.164/1 од 15.01.2007. године;
Одлука о распореду радног времена у Дому здравља „Стари град“, број 5/1 од 04.01.2012.

године; 
Одлука  о  изменама  и  допунама  Статута  Дома  здравља  „Стари  Град“  бр.3650/09  од

22.07.2009. године;
Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Стари град“, 3756-

1 од 25.09.2014. године (са изменама и допунама, број 1942; 1942-1; 1942-2; 1942/2-1; 1942/2-2;
1942/2-3;  од 15.05.2015.  године;  број  1942/1-1  од  03.12.2015.  године;  број  4608  од  11.12.2015.
године; 190 од 13.01.2016. године); 

Правилник  о  организацији  буџетског  рачуноводства  и   рачуноводственим  политикама
Дома здравља „Стари град“, број УО 68/3-16 од 14.04.2016. године; 

Напомена:  Остали прописи нису објављени у електронском облику на интернет страни Дома здравља
„Стари град“. 

Електронске адресе где се текстови наведених закона, правилника и уредби могу преузети
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http://www.parlament.gov.rs
http://www.kjn.gov.rs
http://www.ujn.gov.rs
http://www.rfzo.rs
http://www.zdravlje.gov.rs
http://www.minrzs.gov.rs
http://www.mfin.gov.rs
http://www.mduls.gov.rs

Адреса и електронска адреса и контакт телефони службеника овлашћеног за поступање по
захтевима за приступ информацијама

Маријан Зовић, дипломирани правник, овлашћен је за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја.

Адреса: Београд, Симина бр. 27; VII спрат; канцеларија бр. 10
Електронска адреса: dzstarigrad@sbb.rs  ; тел: 011/3215-729; 3215-657; факс: 011/3215-601
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VI. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Дом здравља „Страи град“ поступа по свим поднетим захтевима за  достављање података
од јавног значаја у складу са законом.

За увид и копију медицинске документације примењује се Закона 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. 

Дужности  чувања  нарочито  осетљивих  података  о  личности  имају  сви  здравствени
радници и здравствени сарадници као и друга лица запослена у Дому здравља „Стари град“. 

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. 

VI.1. Подношење захтева
Тражилац подноси  писани захтев за остваривање права на приступ информацији од јавног

значаја. 
О усменом захтеву се сачињава посебан записник. Усмени захтев се посебно евидентира и

на поступање по таквом захтеву се  примењују  исти  рокови као да је захтев поднет  у  писменом
облику. 

Писани захтев за достављање копије и/или података од јавног значаја у складу са законом
мора садржати: име, презиме и адресу тражиоца, што прецизнији опис информације која се тражи,
као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 
Ако захтев не садржи  законом прописане  податке, односно ако захтев није уредан,  лице

задужено за поступање по захтеву је дужно да без надокнаде поучи тражиоца информације како да
те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни захтева. 

Ако  тражилац  података  не  отклони  недостатке  у  року  од  15  (петнаест) дана  од  дана
пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати,  донеће се
закључак о одбацивању захтева због неуредности. 

VI.2. Поступање по захтеву
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Лице задужено за поступање по захтеву ће  најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације и ставити му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно издати му или упути копију тог документа. 

Ако орган власти из оправданих разлога није у могућности  да у року од 15 дана обавести
тражиоца о поседовању информације,   дужан је да најкасније у року од  7 (седам)   дана од дана
пријема захтева о томе обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40
дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити
му  на  увид  документ  који  садржи  тражену  информацију,  изда  му,  односно  упути  копију  тог
документа. 

Ако се на захтев не одговори у року прописаним законом, тражилац може уложити жалбу
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, осим у случајевима
утврђеним законом. 

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

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 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. 

VI.3. Поступање по захтевима у 2016. години

Дому  здравља  „Стари  град“  су  до  30.06.2016.  године  поднета  2  (два)  захтева за
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Са захтевима је поступљено у складу са законским одредбама и тражиоцима информација
су достављене копије тражених докумената.
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VII. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Здравствена заштита код изабраног лекара

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

Изабрани лекар је 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 о д  1 5  д а н а , здравствена установа д у ж н а  је да осигураном лицу
обезбеди здравствену заштиту код другог лекара у истом року.

Изабрани лекар:

1) организује и спроводи мере на очу вању  и унапређењу здравља осигураних лица,
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе,
мере и поступке, у к љу чу ју ћ и  и здравствено васпитање, који су утврђени као право из
обавезног здравственог  осигурања;
2) обавља прегледе и дијагностику;
3) одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за
наставак лечења осигураног лица;
4) указује хитну медицинску помоћ;
5) упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу
одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга са
којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите, 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;
6) одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног лечења;
7) прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких
помагала;
8) спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
9) води прописану медицинску документацију о леĉењу и здравственом стању
осигураног лица, у складу са Законом;
10) даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на
оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са Законом;
11) утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и повреде осигураника
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до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење
привремене спречености за рад, осим ако Законом није друкчије одређено;
12) предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад осигураника са
скраћеним радним временом у току лечења, у складу са Законом;
13) утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања;
14) утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге члана уже породице, у
складу са чланом 79. став 1. Закона;
15) даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за
рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио;
16) 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;

17) одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, с обзиром на
његово здравствено стање;
18) врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања, у
складу са уговором између Републичког фонда, односно филијале и даваоца
здравствених услуга.

Изабрани лекар, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 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 одсуствовање са  рада због неопходне посебне неге детета, у  складу са
законом  и утврђује привремену спреченост за рад осигураника са прописима о
запошљавању и осигурању за случај незапослености.

Изабрани лекар даје оцену привремене спреĉености за рад на основу
непосредног прегледа осигураника и на основу медицинске документације.

Изабрани лекар може овлашћења, а која се односе на дијагностику  и лечење,
укључујући и прописивање лекова на рецепт (за ТБЦ и ХИВ), као и упућивање на
стационарно лечење да пренесе на надлежног лекара-специјалисту, ако то захтева
здравствено стање осигураног лица и рационалност у пружању здравствене заштите. 

Изабрани лекар у овом случају упутом преноси овлашћење на надлежног лекара
специјалисту. На упуту мора прецизно да се  наведе  која овлашћења се преносе и  за
који период. Лекар специјалиста, коме је изабрани лекар пренео своја овлашћења, дужан је
без обзира на трајање овлашћења, једном месечно да извештава изабраног лекара о току
лечења осигураног лица.

Осигурано лице је дужно да прихвати савет изабраног лекара, да по добијеним
упутствима употребљава прописане лекове, да се подвргне лабораторијским,
радиолошким и другим испитивањима на која је упућен као и да се јави даваоцу услуга
код кога је упућен на амбулантно-специјалистички преглед, стационарно лечење или
лекарску комисију за оцену здравственог стања и радне способности, или оцену радне
способности по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и у другим
случајевима.

Специјалистичко-консултативна  здравствена  заштита

Специјалистичко-консултативну здравствену заштиту осигурано лице остварује у
најближој здравственој установи на подручју матичне филијале са упутом изабраног
лекара.
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Изабрани лекар у упуту лекару специјалисти прецизно поставља захтев у вези са
даљим испитивањем и лечењем осигураног лица.

Изабрани лекар уз упут лекару специјалисти обавезно доставља налазе о
здравственом стању осигураног лица,  првенствено резултате лабораторијских,
радиолошких и других испитивања обављених на нивоу примарне здравствене заштите.

Изабрани лекар упућује осигурано лице интерним упутом на преглед код доктора
медицине - специјалисте одговарајуће гране медицине у здравствену установу на
примарном нивоу код кога осигурано лице има изабраног лекара, или другу
здравствену установу на подручју филијале која обавља здравствену   делатност на
примарном нивоу, ако је таква здравствена услуга прописана актом којим се уређује
номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном нивоу здравствене
заштите.

Изабрани лекар упућује осигурано лице на специјалистичко-консултативни
преглед у здравствену установу која обавља здравствену делатност на секундарном,
односно терцијарном нивоу здравствене заштите, на основу мишљења доктора
медицине-специјалисте одговарајуће гране медицине из здравствене установе која обавља
здравствену делатност на примарном нивоу.

Ако здравствене услуге доктора медицине-специјалисте нису прописане актом
којим се уређује номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном
нивоу здравствене заштите, изабрани лекар упућује осигурано лице у здравствену
установу која обавља здравствену делатност на секундарном, односно терцијарном нивоу,
без претходно прибављеног мишљења доктора медицине - специјалисте одговарајуће гране
медицине.

Са упутом лекару специјалисти, осигурано лице 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 на контролне прегледе у року
од шест месеца од дана првог јављања лекару специјалисти у тој здравственој установи.
Право на специјалистичко-консултативне прегледе и неопходну  дијагностику  осигурано
лице 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 осигураног лица.

Осигурано лице је дужно 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 извештај лекара специјалисте
осигураном лицу.

Лекар специјалиста, осигураном лицу које 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 специјалистичко-консултативном прегледу односно лечењу,
осигурано лице је дуţно да се јави изабраном лекару који га је упутио на преглед
односно лечење, најкасније у року од три дана.
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Непридржавање обавезе без оправданог разлога, сматра се намерним спречавањем
и одуговлачењем лечења.

VIII. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Дом  здравља  „Стари  град“  поступа  у  складу  са  прописима  о  здравственој  заштити  и
здравственом  осугурању, као  и  другим  прописима  којима  се  регулише  начин  организовања  и
пружања здравствене заштите на примарном нивоу.

Напомена: преглед прописа  (законим правилници уредбе и остали  прописи)  по којима
поступају здравствени радници и здравствени сарадници приликом пружања здравствених услуга,
као  и  поступање  у  складу  са  другим  прописим,  нааведен  је  у  V.1.  Назив  прописа  који  се
примењују у раду.

Подаци  о  извршењу  Плана  рада  за  2015.  годину  се  могу  пронаћи  у  XII.  ПРЕГЛЕД
ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

IX. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

Списак прописа које у раду примењује Дом здравља „Стари град“ је наведен у:
V.ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

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

http://www.parlament.gov.rs
http://www.kjn.gov.rs
http://www.ujn.gov.rs
http://www.rfzo.rs
http://www.zdravlje.gov.rs
http://www.minrzs.gov.rs
http://www.mfin.gov.rs
http://www.mduls.gov.rs

X. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Дом здравља  „Стари  град“  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.

Основни  начин  пружања  услуга  наведен  је  у  VII.  Опис  надлежности,  овлашћења  и
обавеза.
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XI. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Постука пружања здравствених услуга је наведен у VII. Опис надлежности, овлашћења
и обавеза.
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XII. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Преглед извршења Плана рада за 2015. годину

ДЕЛАТНОСТ

ПРЕГЛЕДИ УСЛУГЕ
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ

УКУПНО ПРЕВЕНТИВА КУРАТИВА
изврш
ење

план % извршење план %изврш
е-ње

план %
изврше-

ње
план %

изврше
-ње

план %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Здравствена заштита деце 39319 41531 94,7 12997 12896 100,8 26322 28635 91,9 8183 10058 81,4 1171 1263 92,7

Развојно саветовалиште 0 0
#ДИВ/0

! 0 0
#ДИ
В/0!   

#ДИВ
/0! 3636 5668 64,1 1814 2466 73,6

Здравствена заштита 
школске деце 34909 41417 84,3 10417 14214 73,3 24492 27203 90,0 3356 3837 87,5 1865 3306 56,4

Саветовалиште за младе   
#ДИВ/0

!   
#ДИ
В/0!   

#ДИВ
/0! 328 292 112,3 845 1127 75,0

Здравствена заштита жена 37493 31854 117,7 19890 15927 124,9 17603 15927 110,5 12201 13709 89,0 3068 6146 49,9
Здравствена заштита 
одраслих

26309
3 296943 88,6 14108 26809 52,6 248985 270134 92,2 46203 46118 100,2 10218 9908 103,1

Центар за превенцију 0 0
#ДИВ/0

! 0 0
#ДИ
В/0!   

#ДИВ
/0! 0 0

#ДИВ/
0! 201 800 25,1

Кућно лечење и 
медицинска нега 9511 12522 76,0 2 20 10,0 9509 12502 76,1 21966 25345 86,7 2 0

#ДИВ/0
!

Хитна медицинска помоћ 0 0
#ДИВ/0

!   
#ДИ
В/0! 0 0

#ДИВ
/0! 0 0

#ДИВ/
0!   

#ДИВ/0
!

Поливалента патронажна 
служба 0 0

#ДИВ/0
!   

#ДИ
В/0!   

#ДИВ
/0! 4701 8040 58,5 1909 2160 88,4

Лабораторијска 
дијагностика 0 0

#ДИВ/0
!   

#ДИ
В/0!   

#ДИВ
/0!

32443
9 450401 72,0   

#ДИВ/0
!

Радиолошка дијагностика 14534 16324 89,0 1073 3086 34,8 13461 13238 101,7   
#ДИВ/

0!   
#ДИВ/0

!

Ултразвучна дијагностика
15632 14825 105,4   

#ДИ
В/0! 15632 14825 105,4   

#ДИВ/
0!   

#ДИВ/0
!

Физикална мед. и рех. 12763 14573 87,6 370 418 88,5 12393 14155 87,6
15196

6 177497 85,6   
#ДИВ/0

!

Интерна 15663 15857 98,8   
#ДИ
В/0! 15663 15857 98,8 12587 13505 93,2 0 0

#ДИВ/0
!

Пнеумофтизиологија                
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С
пе

ц
иј

ал
ис

ти
чк

о
 к

он
су

л
та

ти
вн

а

Офталмологија 13093 12537 104,4 590 1151 51,3 12503 11386 109,8 328 302 108,6   
#ДИВ/0

!

Оториноларингологија 16556 13100 126,4 319 328 97,3 16237 12772 127,1 9005 10335 87,1   
#ДИВ/0

!

Заштита менталног 
здравља 4296 6074 70,7   

#ДИ
В/0! 4296 6074 70,7 4193 4572 91,7 0 0

#ДИВ/0
!

Служба за 
хемодијализу                

Соц. мед. са 
информатиком   

#ДИВ/0
!   

#ДИ
В/0!   

#ДИВ
/0!   

#ДИВ/
0!   

#ДИВ/0
!

Дерматологија                

Остали* 2540 2540 100,0   
#ДИ
В/0! 2540 2540 100,0 3767 3767 100,0   

#ДИВ/0
!

УКУПНО 
47940

2 520097 92,2 59766 74849 79,8 419636 445248 94,2
60685

9 773446 78,5 21093 27176 77,6
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XIII. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Дом здравља „Стари град“ 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.обављања научноистраживачке и образовне делатности; 
5.издавања у закуп слободног капацитета; 
6.легата
7.поклона; 
8.завештања. 

Употреба средстава ближе се уређује актом који доноси Управни одбор. 

XIII.1.Начин финансирања и имовина Дома здравља „Стари град“

 Имовину Дома здравља  „Стари град“  чине права коришћења, управљања и располагања
имовином у државној својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новчана средства и
хартије  од  вредности,  као  и  друга  имовинска  права.  Дом здравља  има  у  погледу  коришћења,
управљања  и  располагања  имовином  у  државној  својини,  обавезе  и  одговорности  утврђене
законом. Дом здравља има право и обавезу да имовину у државној својини штити од оштећења и
да је користи у складу са њиховом наменом. 

Средства за рад Дома здравља „Стари град“ 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 „Стари град“ утврђују се финансијским планом.
На финансијски план Дома здравља РФЗО даје мишљење. 

Дом здравља  нема  у  власништву  непокретну имовину,  а  покретна  имовина  коју  чини
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 Дом здравља „Стари град“ врши се  у складу са Законом о јавним набавкама

На  основу  Уговора  о  давању  на  коришћење  непокретности,  XXI-02-463-25/2013  од
30.12.2015. године који је закључен са градом Београдом који има посебна својинска овлашћења,
Дом здравља „Стари град“ користи без накнаде на период од 10 године следеће непокретности:

1. Зграда здравства у Београду, Симина бр. 27;
2. Пословни простор здравства у Београду, Обилићев венац бр. 30; 
3. Зграда здравства-део зграде у Београду, Џорџа Вашингтона бр. 19;
4. Пословни простор у приземљу зграде у Београду, Влајковићева бр. 21-23;
5. Пословни простор у приземљу зграде у Београду, Дубровачка 24 и 26.
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2016. ГОДИНИ

  

Приходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за  2015.

Финансијски
план за  2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори

Сопствена
средства 

0 0 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6

         

1211 121112
Стање на подрачунима 
01.01.2016.

1.147.467,00 1.283.959,10 2,96 0,00 258.634,00 1.025.322,14

         

 733141
Трансфери од Републике у 
корист нивоа градова, 
општина итд.

0,00 0,00     

         

7331  
 Текући трансфери од 
других нивоа власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7411611  Камате 0,00 0,00    0,00

7411   Камате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7423211
 Приход од приватника - 
стоматологија 

50.978.000,00 0,00    0,00

 7423212
 Приход од приватника - 
основна 

900,00 40.000,00    40.000,00

 7423213
 Приход од приватника - 
медицина рада 

14.322.000,00 13.000.000,00    13.000.000,00

 7423214  Приход од котизација 0,00 0,00    0,00

 74232152
 Приход од осталих купаца
- медицина рада 

15.732.000,00 19.133.273,00    19.133.273,00

 74232153
 Приход од осталих купаца
- стоматологија 

2.000.000,00 0,00    0,00

7423  

 Споредне продаје добара
и услуга које врше 
државне нетржишне 
јединице - сопствени 
приходи 

83.032.900,00 32.173.273,00 0,00 0,00 0,00 32.173.273,00

  74411
 Текући добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица - донације 

0,00 0,00     

7441  
 Текући добровољни 
трансфери од физичких и
правних лица - донације 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         

 7451513
 Накнада штете - Делта 
осигурање 

0,00 0,00     

 7451516
 Мешовити и неодређени 
приходи -доплата за 
мобилне телефоне 

300.000,00 220.000,00    220.000,00

 7451518
 Мешовити и неодређени 
приходи - попис 

0,00 0,00     

 7451519
 Мешовити и неодређени 
приходи 

0,00 0,00     

 7451561
 Мешовити и неодређени 
приходи - учешће на 
тендеру 

0,00 0,00     

7451  
 Мешовити и неодређени 
приходи 

300.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

 7711111
 Меморандумске ставеке - 
инвалиди 

0,00 0,00     

 7711112
 Меморандумске ставеке - 
породиљско одсуство 

0,00 0,00     

 7711113
 Меморандумске ставеке - 
боловање преко 30 дана 

0,00 0,00     

7711  
 Меморандумске ставке 
за рефундацију расхода 
текуће године 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за  2015.

Финансијски
план за  2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори

Сопствена
средства 

0 0 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6

         

 7721111

 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године - 
инвалиди 

26.000,00 26.000,00   26.000,00  

 7721112

 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године - 
породиљско одсуство 

0,00 0,00     

 7721113

 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године - 
боловање преко 30 дана 

0,00 0,00     

7721  
 Меморандумске ставке 
за рефундацију расхода 
из претходне године  

26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00

         

 781111101  Плате 289.853.000,00 297.238.000,00 297.238.000,00    

 781111102  Енергенти 19.920.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00    

 781111103  Лекови 
13.776.000,00

7.112.000,00 7.112.000,00    

 78111102
 Лекови (сандостатини и 
соматулини) 

9.200.000,00 9.200.000,00    

 781111104
 Санитетски и медицински
материјал 

18.613.000,00 16.752.000,00 16.752.000,00    

 781111106
 Остали трошкови и 
остали материјал 

14.844.000,00 15.064.830,00 15.064.830,00    

 781111106

 Остали трошкови и 
остали материјал 1% (који 
нису обухваћени 
Прилогом 7 Правилника) 

 152.170,00 152.170,00    

 781111106  Јубиларне награде 4.453.000,00 4.486.833,00 4.486.833,00    

 781111106
 Отпремнина приликом 
одласка у пензију 

583.686,00 1.328.064,00 1.328.064,00    

 781111106
 Професионална 
рехабилатација 
инвалидних лица  

823.257,00 1.089.054,00 1.089.054,00    

 781111106
 Помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже 
породице 

 150.000,00 150.000,00    

 781111107  Превоз 13.223.000,00 13.053.000,00 13.053.000,00    

 7811115, 6
 Партиципација - основне 
и медицине рада 

10.197.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00    

    0,00     

 7811112
 Партиципација - 
стоматологија 

380.000,00 112.000,00  112.000,00   

 781111101  Плате 24.463.000,00 24.569.000,00  24.569.000,00   

 781111103  Лекови 

2.119.000,00 2.300.000,00
 

2.300.000,00

  

 781111104
 Санитетски и медицински
материјал 

  

 781111106
 Остали трошкови и 
остали материјал 

   

 781111106  Јубиларне награде 365.000,00 364.775,00  364.775,00   

 781111106
 Отпремнина приликом 
одласка у пензију 

0,00 0,00  0,00   

 781111106
 Помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже 
породице 

0,00 50.000,00  50.000,00   
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Приходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за  2015.

Финансијски
план за  2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори

Сопствена
средства 

0 0 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6

 781111106
 Професионална 
рехабилатација 
инвалидних лица  

396.383,00 363.018,00  363.018,00   

 781111107  Превоз 1.064.000,00 1.064.000,00  1.064.000,00   

7811  
 Трансфери између 
буџетских корисника на 
истом нивоу 

415.073.326,00 426.308.744,00 397.485.951,00 28.822.793,00 0,00 0,00

         

 791111
 Градска управа града 
Београда - Секретаријат 
за здравство 

0,00 0,00   0,00  

         

7911   Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         

 811122

 Примања од откупа 
станова у државној 
својини 12.160,00 13.100,00    13.100,00

8111  
 Примања од продаје 
непокретности 

12.160,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00

         

   1  
Стање на подрачунима 
01.01.2014.

1.147.467,00 1.283.959,10 2,96 0,00 258.634,00 1.025.322,14

   7   УКУПНИ ПРИХОДИ: 498.432.226,00 458.728.017,00 397.485.951,00 28.822.793,00 26.000,00 32.393.273,00

   8   УКУПНА ПРИМАЊА: 12.160,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00

         

  
 УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА: 

499.591.853,00 460.025.076,10 397.485.953,96 28.822.793,00 284.634,00 33.431.695,14

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2016. ГОДИНИ
  

Расходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за 2015.

Финансијски
план за 2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори

Сопствена
средства 

0 0 1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6

411412  ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 368.244.108,00 322.637.000,00 297.238.000,00 24.569.000,00 0,00 830.000,00

 411141
 Плате по основу 
судских пресуда 

0,00 9.300.000,00 9.300.000,00    

411412  ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 368.244.108,00 331.937.000,00 306.538.000,00 24.569.000,00 0,00 830.000,00

 414111  Породиљско боловање 0,00 0,00     

 414121
 Боловање преко 30 
дана 

0,00 0,00     

 414131
 Инвалидност рада 
другог степена 

26.000,00 26.000,00   26.000,00  

4141
 Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00

 
 414311

 Отпремнине приликом 
одласка у пензију 

2.377.658,00 2.068.006,00 1.328.064,00   739.942,00

 
 414312

 Отпремнина у случају 
отпуштања са посла  

 258.634,00   258.634,00  

 
 414314

 Помоћ у случају смрти 
запосленог или члана 
породице 

150.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00   

4143  Отпремнине и помоћи 2.527.658,00 2.526.640,00 1.478.064,00 50.000,00 258.634,00 739.942,00

39



ДОМ ЗДРАВЉА „СТАРИ ГРАД“  - ИНФОРМАТОР О РАДУ

 
 414411

 Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или 
чланова породице 

100.000,00 52.170,00 52.170,00    

4144  Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова породице 100.000,00 52.170,00 52.170,00 0,00 0,00 0,00

414
 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 2.653.658,00 2.604.810,00 1.530.234,00 50.000,00 284.634,00 739.942,00

4151  415111
 Накнада за превоз на 
посао и са посла 

17.028.000,00 14.179.790,00 13.053.000,00 1.064.000,00  62.790,00

 415 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 17.028.000,00 14.179.790,00 13.053.000,00 1.064.000,00 0,00 62.790,00

4161  416111
Јубиларне награде 
запосленима 

6.579.000,00 5.284.007,00 4.486.833,00 364.775,00  432.399,00

 416  НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 6.579.000,00 5.284.007,00 4.486.833,00 364.775,00 0,00 432.399,00

41  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 394.504.766,00 354.005.607,00 325.608.067,00 26.047.775,00 284.634,00 2.065.131,00

  421111
 Трошкови платног 
промета 

1.096.000,00 270.000,00 0,00   270.000,00

4211
 Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 1.096.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

 
 421211

 Услуге за електричну 
енергију 

8.420.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00    

  421225  Централно грејање 9.300.000,00 12.460.000,00 12.460.000,00    

4212  Енергетске услуге 17.720.000,00 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 0,00 0,00

  421311
 Услуге водовода и 
канализације 

3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00    

  421321  Дератизација 162.000,00 165.000,00 165.000,00    

  421324  Одвоз отпада 1.200.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00    
 

  421325
 Услуге чишћења школа
(инфостан) 

400.000,00 250.000,00 250.000,00    

Расходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за 2015.

Финансијски
план за 2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори
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4213  Комуналне услуге 4.862.000,00 4.765.000,00 4.765.000,00 0,00 0,00 0,00

 
 421411

 Телефон, телекс и 
телефакс 

960.000,00 863.000,00 863.000,00    

  421412  Интернет и слично 1.238.400,00 950.000,00 950.000,00    
 

 421414
 Услуге мобилног 
телефона 

1.152.000,00 760.000,00 760.000,00    

  421421  Пошта 270.000,00 315.000,00 315.000,00    

4214  Услуге комуникација 3.620.400,00 2.888.000,00 2.888.000,00 0,00 0,00 0,00

  421512  Осигурање возила 0,00 0,00     

  421519
 Осигурање остале 
дугорочне имовине 

963.000,00 850.000,00 850.000,00    

  421522
 Здравствено осигурање
запослених 

1.028.000,00 1.028.000,00 1.028.000,00    

4215  Трошкови осигурања 1.991.000,00 1.878.000,00 1.878.000,00 0,00 0,00 0,00

  421612
 Закуп нестамбеног 
простора 

1.100.000,00 1.260.000,00    1.260.000,00

4216  Закуп имовине и опреме 1.100.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00
421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30.389.400,00 31.821.000,00 30.291.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00

  422111
 Трошкови дневница 
(исхране) на службеном 
путу 

10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

  422121
 Трошкови превоза на 
службеном путу у 
земљи 

5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
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 422131

 Трошкови смештаја на 
службеном путу у 
земљи 

0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00

4221  Трошкови службених путовања у 
земљи 15.000,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00

  422221
 Трошкови превоза на 
службеном путу у 
иностранству 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422231
 Трошкови смештаја на 
службеном путу у 
иностранству 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4222  Трошкови службених путовања у 
иностранству 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422392  Такси превоз 3.000,00 0,00 0,00   0,00

4223
 Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422911
 Трошкови селидбе и 
превоза 

0,00 30.000,00 0,00   30.000,00

4229  Остали трошкови транспорта 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 18.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00

  423191

 Остале 
административне 
услуге (израда печата за
лекаре) 

50.263,00 40.000,00    40.000,00

4231  Административне услуге 50.263,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

 423211

 Услуге за израду 
софтвера (Битимпекс, 
Електротехнички 
факултет, ДИЛС) 

0,00 0,00     

  423221
 Услуге одржавања 
рачунара  

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00    

  423291
 Остале компјутерске 
услуге 

0,00 0,00     

4232  Компјутерске услуге 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00

 
 423311

 Услуге образовања и 
усавршавања 
запослених 

897.000,00 1.384.000,00 920.000,00   464.000,00

Расходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за 2015.

Финансијски
план за 2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори

Сопствена
средства 
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  423321  Котизација за семинаре 8.000,00 20.000,00    20.000,00

 
 423322

 Котизација за стручна 
саветовања 

208.000,00 40.000,00    40.000,00

  423391  Чланарине (домаће) 268.000,00 230.000,00    230.000,00

  423399
 Остали издаци за 
стручно образовање 

8.000,00 20.000,00    20.000,00

4233  Услуге образовања и усавршавања 
запослених 1.389.000,00 1.694.000,00 920.000,00 0,00 0,00 774.000,00

 423411  Услуге штампања 0,00 0,00     

 
 423412

 Часописи (коричење 
Сл.гласн. и слично) 

70.000,00 0,00    0,00

  423413  Публикације 3.200,00 0,00  0,00   

  423419
 Остале услуге 
штампања 

9.500,00 0,00    0,00

  423431  Услуге рекламирања 27.300,00 0,00    0,00

  423432
 Објављивање тендера и
информативних огласа 

0,00 0,00    0,00
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4234  Услуге информисања 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 423521

 Правно заступање пред
домаћим судовима 

0,00 500.000,00    500.000,00

  423591
 Накнаде члановима 
управних и надзорних 
одбора 

2.700.000,00 5.740.000,00    5.740.000,00

 
 423592

 Остале сртучне услуге 
(израда пројек.док.) 

35.000,00 100.000,00    100.000,00

 

 423599

 Остале стручне услуге 
(привремени и 
повремени послови, 
допунски рад) 

0,00 493.500,00    493.500,00

 
4235994

 Остале стручне услуге 
(трошкови 
акредитације) 

0,00 0,00    0,00

 
4235994

 Остале стручне услуге 
(здравствена 
инспекција) 

0,00 0,00    0,00

4235  Стручне услуге 2.735.000,00 6.833.500,00 0,00 0,00 0,00 6.833.500,00

  423711
 Репрезентација 
(пакетићи) 

50.000,00 50.000,00    50.000,00

4237  Репрезентација 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

   423911
 Остале услуге 
(копирање, обезбеђење, 
селидба) 

941.000,00 730.000,00    730.000,00

 42391124
 Остале услуге (уговор 
о делу итд) 

220.000,00 148.000,00    148.000,00

 42391127
  Јубиларне награде - 
пензионери  

0,00 0,00   0,00 0,00

4239  Остале опште услуге 1.161.000,00 878.000,00 0,00 0,00 0,00 878.000,00

423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.895.263,00 11.895.500,00 3.320.000,00 0,00 0,00 8.575.500,00

 
 424311

 Здравствена заштита 
по уговору (очитавање 
и контрола дозиметара) 

276.000,00 133.000,00 133.000,00    

  424331

 Услуге јавног здравља- 
инспекција и анализа 
(контрола уређаја за 
стерилизацију) 

356.000,00 300.000,00 300.000,00    

  424341  Лабораторијске услуге 0,00 0,00     

  424351
 Остале медицинске 
услуге  

0,00 0,00     

Расходи економске
категорије
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Финансијски
план за 2015.

Финансијски
план за 2016.
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за примарну
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Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту
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  424351
 Остале 
специјализоване услуге 

586.000,00 550.000,00    550.000,00

4243  Медицинске услуге 1.218.000,00 983.000,00 433.000,00 0,00 0,00 550.000,00

  424611
 Услуге очувања 
животне средине - 
рециклажа расхода 

63.000,00 30.000,00    30.000,00

4246  Услуге очувања животне средине 63.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

 

4249113

 Остале 
специјализоване услуге 
- стоматологија - 
ливење кивета по 
уговору, снимање 
ортопаном) 

51.000,00 0,00     
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4249  Остале специјализоване услуге 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.332.000,00 1.013.000,00 433.000,00 0,00 0,00 580.000,00

 4251111  Зидарски радови 0,00 0,00     
  4251121  Столарски радови 0,00 0,00     

  4251122  Стаклорезачки радови 65.000,00 30.000,00    30.000,00

  4251123  Браварски радови 112.000,00 55.000,00  5.000,00  50.000,00

  425113  Молерски радови 30.000,00 0,00    0,00

  425114  Радови на крову 70.000,00 100.000,00    100.000,00

  425115  Водоинсталације 321.000,00 105.000,00  5.000,00  100.000,00

  425116
 Централно грејање - 
текуће одржавање 

36.000,00 50.000,00    50.000,00

  425117
 Електричне 
инсталације 

1.078.000,00 430.000,00  150.000,00  280.000,00

 4251191
 Остале усл.и матер.за 
текуће поправке и 
одржавање зграда 

0,00 0,00    0,00

 
 4251911

 Текуће одржавање 
лифтова и осталих 
објеката 

570.000,00 324.000,00    324.000,00

4251
 Текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката 2.282.000,00 1.094.000,00 0,00 160.000,00 0,00 934.000,00

  425211
 Механичке поправке 
(сервисирање возила) 

386.000,00 230.000,00    230.000,00

  425213  Лимарски радови 0,00 50.000,00    50.000,00

  425221  Намештај 0,00 0,00     

  425222  Рачунарска опрема 300.000,00 250.000,00    250.000,00

 
 425223

 Опрема за 
комуникацију 

210.000,00 50.000,00    50.000,00

 

 425225

 Опрема за домаћинство
и угоститељство 
(контрола и поправка 
веш машина и пегли) 

200.000,00 100.000,00    100.000,00

  425226  Биротехнича опрема 170.000,00 50.000,00    50.000,00

  425229

 Остала 
административна 
опрема (одржавање 
клима, прозивног 
система у лабораторији)

718.000,00 400.000,00    400.000,00

Расходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за 2015.

Финансијски
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 425251

 Текуће поправке и 
одржавање медицинске 
опреме (сервисирање 
рентген апарата, 
стетоскопа, апарата за 
притисак, поправка 
машине за сечење газе, 
редовно сервисирање 
парног стерилизатора) 

1.100.030,00 800.000,00  100.000,00  700.000,00

  425252
 Текуће поправке и 
одржавање 
лабор.опреме 

600.000,00 150.000,00    150.000,00
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 425253

 Текуће поправке и 
одржавање мерних и 
контролних 
инструмената (поправка
ЕКГ апарата) 

350.000,00 50.000,00    50.000,00

  425291

 Текуће поправке - 
баждарање и остало 
(праћење алармног 
система) 

383.000,00 200.000,00    200.000,00

4252  Текуће поправке и одржавање опрене 4.417.030,00 2.330.000,00 0,00 100.000,00 0,00 2.230.000,00

425
 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

6.699.030,00 3.424.000,00 0,00 260.000,00 0,00 3.164.000,00

 
4261111

 Канцеларијски и 
штампани материјал 

7.033.000,00 3.678.624,10 272.832,96 205.000,00  3.200.791,14

 
 426129

 Остали расходи за 
одећу, обућу и 
униформе 

0,00 0,00    0,00

  426123  Униформе, пешкири 0,00 0,00    0,00

  426124
 Заштитна одела - ХТЗ 
опрема 

6.000,00 0,00    0,00

  426131  Цвеће и зеленило 1.000,00 0,00    0,00

  426191
 Остали 
административни 
материјал 

0,00 0,00     

4261  Административни материјал 7.040.000,00 3.678.624,10 272.832,96 205.000,00 0,00 3.200.791,14

  426311
 Стручна литература - 
часописи 

400.000,00 350.000,00    350.000,00

4263  Материјал за образовање и 
усавршавање 400.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

  426411  Бензин 2.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00    

  426413  Мазива 274.000,00 40.000,00  40.000,00   

   426491
 Остали материјал за 
превозна средства (ауто
гуме) 

112.000,00 112.000,00 112.000,00    

4264  Материјал за саобраћај 2.586.000,00 1.952.000,00 1.912.000,00 40.000,00 0,00 0,00

  4267111  Санитетски материјал 4.286.000,00 3.550.000,00 3.300.000,00 250.000,00   

  4267112  Зубарски материјал 5.641.710,00 1.097.000,00  1.097.000,00   

  4267114  Рендген филмови 3.640.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00    

  4267115
 Дезинфекциони 
материјал 

1.035.100,00 880.000,00 700.000,00 180.000,00   

 

 4267116

 Остали санитетски 
материјал  (ситан 
инвентар и медицинки 
материјал) 

100.000,00 100.000,00 100.000,00    

 
 426721

 Материјал за 
лабораторијске тестове 

11.222.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00    

Расходи економске
категорије
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 4267511

 Ампулирани лекови 
(лекови) 

9.378.663,00 7.382.000,00 7.112.000,00 270.000,00   

 
 4267511

 Ампул. лекови 
(сандостатини и 
соматулини) 

4.918.150,00 9.200.000,00 9.200.000,00    

  4267512  Остали лекови 808.066,00 340.000,00  40.000,00  300.000,00
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  426791

 Остали медицински и 
лабораторијски 
материјал 
(мед.кисеоник) 

12.000,00 10.000,00 10.000,00    

4267  Медицински и лабораторијски 
материјал 41.041.689,00 35.311.000,00 33.174.000,00 1.837.000,00 0,00 300.000,00

  426811  Производи за чишћење 2.064.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00 50.000,00   

  4268121
 Ситан инвентар за 
домаћинство и 
угоститељство 

20.000,00 20.000,00 20.000,00    

4268
 Материјал за домаћинство и 
угоститељство 2.084.000,00 1.070.000,00 1.020.000,00 50.000,00 0,00 0,00

  426911

 Материјал за посебне 
намене (огласне табле, 
налепнице, промо-пулт 
Базар здравља, 
баштенска црева, со у 
зимс. периоду,  бутан) 

203.000,00 110.000,00 90.000,00 20.000,00   

  426913  Алат и инвентар 0,00 0,00     

  426919
 Остали материјал за 
посебне намене 

0,00 0,00     

4269  Материјал за посебне намене 203.000,00 110.000,00 90.000,00 20.000,00 0,00 0,00
426  МАТЕРИЈАЛ 53.354.689,00 42.471.624,10 36.468.832,96 2.152.000,00 0,00 3.850.791,14

42  КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 99.688.382,00 90.863.124,10 70.512.832,96 2.412.000,00 0,00 17.938.291,14

 
431111

 Зграде и грађевинси 
објекти - амортизација 

181.952,00 113.440,00    113.440,00

 
431211

 Машине и опрема - 
амортизација 

1.983.449,00 785.729,00    785.729,00

 
431311

 Остала основна 
средства - амортизација

816.281,00 134.104,00    134.104,00

431
 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

2.981.682,00 1.033.273,00 0,00 0,00 0,00 1.033.273,00

43
 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

2.981.682,00 1.033.273,00 0,00 0,00 0,00 1.033.273,00

 4442112  Казне за кашњење 5.000,00 1.000.000,00    1.000.000,00

4442  Казне за кашњење 5.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
444  КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊА 5.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

 44  ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА 5.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

  465112

Остале текуиће дотације и 
трансфери - 
рехабилитације 
инвалидних лица

1.616.023,00 1.452.072,00 1.089.054,00 363.018,00   

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.616.023,00 1.452.072,00 1.089.054,00 363.018,00 0,00 0,00
465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.616.023,00 1.452.072,00 1.089.054,00 363.018,00 0,00 0,00

 46
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 1.616.023,00 1.452.072,00 1.089.054,00 363.018,00 0,00 0,00

 482111
 Стални порези на 
имовину (порез на 
донације) 

0,00 0,00    0,00

  482131  Регистрација возила 276.000,00 276.000,00 276.000,00    

  482191  Остали порези 0,00 0,00     

Расходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за 2015.

Финансијски
план за 2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори

Сопствена
средства 

0 0 1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6

4821  Остали порези 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00

  482211  Републичке таксе 90.000,00 5.000,00    5.000,00

  482251  Судске таксе 40.000,00 100.000,00    100.000,00
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4822  Остали порези 130.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

  482311
 Републичке казне - 
повраћај по записнику 
контроле РФЗО 

0,00 50.000,00    50.000,00

  482331  Градске казне  20.000,00 20.000,00    20.000,00

4823  Обавезне таксе 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

482
 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ 426.000,00 451.000,00 276.000,00 0,00 0,00 175.000,00

  483111

 Новчане казне и 
пенали по решењу 
судова - Крстић 
Милутин 

100.000,00 100.000,00    100.000,00

 4831114

 Новчане казне и 
пенали по решењу 
судова - принудна 
наплата - стоматологија

0,00 10.000.000,00    10.000.000,00

4831
 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00

483
 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА 100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00

  485113  Накнада штете 0,00 0,00    0,00

4851
 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

485
 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВР.ИЛИ 
ШТЕТУ НАН. ОД СТРАНЕ ДРЖ.ОРГ. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48  ОСТАЛИ РАСХОДИ 526.000,00 10.551.000,00 276.000,00 0,00 0,00 10.275.000,00

         

4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 499.321.853,00 458.905.076,10 397.485.953,96 28.822.793,00 284.634,00 32.311.695,14

 512111  Аутомобили  0,00     

5121  Опрема за саобраћај 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 512211  Намештај 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 512212  Уградна опрема 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

 512213  Писаће машине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 512221  Рачунарска опрема 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

 512222  Штампачи 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

 512231

 Телеф. централе с 
припадајућим инсталац.
- противпровална и 
противпожарна опрема 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 512242  Фотографска опрема  0,00 50.000,00 0,00 0,00  50.000,00

 512251  Опрема за домаћинство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5122  Административна опрема 70.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Расходи економске
категорије

Опис
Финансијски
план за 2015.

Финансијски
план за 2016.

Средства РФЗО
за примарну
здравствену

заштиту

Средства РФЗО
за примарну

стоматолошку
заштиту

Остали
извори

Сопствена
средства 

0 0 1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6

 512511  Медицинска опрема 200.000,00 900.000,00 0,00 0,00  900.000,00

 512521
 Лабораторијсака 
опрема 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

 512531
 Мерни и контролни 
инструменти 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

5
1
2
5

 Медицинска и лабораторијска опрема 200.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

 512921  Моторна опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 512931  Уграђена опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
1
2
9

 Опрема за 
производњу,моторна,непокретна и 
немоторна опрема 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
1
2

 МАШИНЕ И ОПРЕМА 270.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00

5
1

 ОСНОВНА СРЕДСТВА 270.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00

         

5
 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

270.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00

         

4
+
5 УКУПНИ РАСХОДИ:

499.591.853,00 460.025.076,10 397.485.953,96 28.822.793,00 284.634,00 33.431.695,14

47



ДОМ ЗДРАВЉА „СТАРИ ГРАД“  - ИНФОРМАТОР О РАДУ

XIV. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

План јавних набавки за 2016. годину
       

Рб Предмет набавке
Процењена
вредност без

ПДВ-а
Врста поступка Оквирни датум

    
покретање
поступка

закључење
уговора

извршења
уговора

Укупно   

добра      

1.1.1
Лабораторијски реагенси и 
потрошни материјал

тајни
податак

Отворени поступак 1/2016 3/2016 1/2017

1.1.2

Лекови са листе Б - Сет А 
(сандостатини и соматулини)

тајни
податак

Отворени поступак 2/2016 4/2016 4/2017

Централизована набавка: Тело за централизоване набавке: РФЗО

1.1.3
Лекови са листе Б - Сет А

тајни
податак

Отворени поступак 2/2016 4/2016 4/2017

Централизована набавка: Тело за централизоване набавке: РФЗО

услуге      

1.2.1
Електрична енергија

тајни
податак

Отворени поступак 2/2016 4/2016 4/2017

Централизована набавка: Тело за централизоване набавке: РФЗО

Напомена: Одлуком Управног одбора Дома здравља „Стари град, број: УО 64/4-16 од 18.01.2016. године, на основу Закона о пословној тајни („Сл.
гласник РС“ бр. 72/11), као пословна тајна сматрају се подаци о процењеној вредности набавки које се у Дому здавља „Стари град“ спроводе у складу
са Законом о јавним набавкама.  Податак о процењеној вредности јавних набавки из Плана јавних набавки за текућу годину се  не објављује на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Дома здравља „Стари град“. Подаци о процењеној вредности набавки које се спроводе у складу са
Правилником представљају пословну тајну.  
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XV. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

У току 2015. године, Дому здравља „Стари град“ није додељивана државна помоћ. 

XVI. ПОДАЦИ О ИСПАЋЕНИМ ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Р.
бр.

Радно место
Коефицијент из

Уредбе
Укупна нето плата*

1 Директор дома здравља 26,13+2,61 70.104,62
2 Доктор специјалиста 26,13 63.738,13
3 Доктор медицине 22,55 55.005,54
4 Дипл.економисти, правници и инжињери 18,70 45.614,35
5 Виши РО техничар 15,32 37.369,62
6 Физиотерапеут VI степен сс 14,38 35.076,70
7 Мед. сестре и техн.-лабор. и кућ.лечење-VI ст. 13,57 33.100,89
8 Правни, екон.посл, социјални радник-VI степ. 13,26 32.344,72
9 Мед. сестре у специј. Службама-IV степ. 13,11 31.978,83

10 Мед.сестре у амбулантама -VI степен сс 12,59 30.710,41
11 Економ. управни и адм. Послови- IV степ. сс 10,2 24.880,55
12 возачи, мајстори 8,98 21.904,64
13 послови прања и пеглања рубља 7,34 17.904,24
14 одржавање чистоће у просторијама пзз 6,83 16.660,21

* У износ нето плате није садржан минули рад.

XVII. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Линк на коме је постављен документ са списком средстава која се користе у раду:

http://dzstarigrad.org/fajl/2677.pdf

XVIII. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Информације у поседу Дома здравља „Стари град“ налазе се на следећим врстама носача 
информација: 

XVIII.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 „Стари град“ налазе
се у свим објектима у којима раде службе Дома здравља „Стари град“. 

Писарница  и  активна  архива  се  налазе  у  Симиној  бр.  27,  Београд,  архивирана
документација из ранијег периода се  налази у Добрачиној бр.  53,  а у објектима у којима раде
службе Дома здравља „Стари град“ 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 у код лица овлашћеног за вођење финансијских послова на адреси Симина бр. 27. 

49



ДОМ ЗДРАВЉА „СТАРИ ГРАД“  - ИНФОРМАТОР О РАДУ

Папирна  документација  везана  за  пословање  Дома  здравља  „Стари  град“:  досијеа
запослених,  документација  о  регистрацији  органа,  отварању  ПИБ-а,  документација  о  набавци
опреме  и  других  средстава  за  рад  Дома  здравља  „Стари  град“  чува  се  Одељењу  за  правне,
кадровске и опште послове у Симиној бр. 27. У Београду.

Папирна  документација  која  се  односи  на  предмете  у  раду  чува  се  код  референата
задужених за те предмете. 

Преписка Дома здравља „Стари град“ са другим државним органима, физичким и правним
лицима која није у вези са појединим предметима у раду чува се у Одељењу за правне, кадровске и
опште послове и Писарници у Симиној бр. 27 у  Београду. 

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,
који се чувају под кључем у ормарима од неовлашћеног физичког приступа, односно приступа
електронским путем расположивим базама података; 

 медицинска  документација-  здравствени  и  стоматолошки  картони  пацијената  се  чувају  у
металним картотечним орманима који се закљзчавају;

 подаци на серверима се обезбеђују мерама противпожарне заштите  серверске собе при чему је
приступ северској соби дозвољен само овлашћеним лицима уз евидентирање уласка и боравка
у серверском простору.

XVIII.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 серверима

Подаци  се,  у  зависности  којој  од  ове  две  групе  припадају,  чувају,  штите  и  спашавају  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

а) Подаци ускладиштени на радним станицама
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.

На радним станицама које не користе специфичан софтвер ( 94% радних станица ) инсталиран
је поуздана Линукс дистрибуција не старија од 5 година. 

За  приступ  и  рад  неопходна  је  идентификација  одговарајућим  корисничким  именом  и
лозинком. 
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У складу са сигурносним мерама дефинисаним од стране администратора рачунарске мреже,
корисници су ограничени у оквирима својих овлашћења у раду.

Подаци се похрањују по потреби и захтеву корисника радне станице, 
Тренутно су у функцији 182 радне станице.

XIX. ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
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XIX. 1. Списак свих врста информација које су настале у раду или у вези са радом
органа и које се налазе у поседу

Дом здравља „Стари град“ поседује информације и документа настала у раду или у вези са
радом и то:

1. Медицинску  документацију  :  здравствене  картоне  за  око 86.000  осигураника  РФЗО,
стоматолошку медицинску документацију, медицинску документацију  која  се  односи на
здравствену заштиту радника и на пружање здравствених услуга које се не финансирају на
терет средстава обавезног здравственог осигурања, пратећу медицинску документацијеу и
евиденције које постоје и које се воде у складу са прописима који уређују вођење и чување
медицинске документације;
2. Персоналну документацију о запосленима;
3. Документацију која се односи на финансијско пословање Дома здравља „Стари град“;
4. Документацију  која  се  односи  на  комуникацију  са  Министарством  здравља,
Секретаријатом за здравство града Београда, РФЗО, Филијалом Београд РФЗО, Градским
заводом  за  јавно  здравље  у  Београду,  Републичким  институтом  за  јавно  здравље  „Др
Милан Јовановић Батут“ и  са другим здравственим установама и/или државним органима; 
5. Уговоре  о  пружању  и  финансирању  здравствене  заштите  из  обавезног  здравственог
осигурања закључени са РФЗО;
6. Документацију која се односи на поступке јавних набавки;
7. Документацију која се односи на рада органа управљања  Дома здравља „Стари град“;
8. Документацију која се односи на рад стручних органа Дома здравља „Стари град“; 
9. Документацију  која  се  односи  на  акта  предвиђена  прописима о  раду, безбедности  и
здрављу  на  раду, злостављању  на  раду, акредитацији  здравствених  установа  и  другим
позитивним прописима по којима постоји обавеза поступања;

Напомена: Правилником о канцеларијском пословању и регистратурском материјалу, број
5777  од  11.09.2008.  године  регулисано  је  питање  чувања  основне  медицинске
документације:  Задравствени  картом  и  уложак  картона  –евиденција  о  посетама  –  рок
чувања : 10 године од задње посете.
Чување  и  архивирање  пословне  документације,  пословних  књига  и  финансијских  извештаја
буџетских корисника врши се у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству. 
Чланом 17 став 4 Уредбе о буџетском рачуноводству прописано је да се рачуноводствене исправе и
пословне књиге чувају у пословним просторијама корисника буџетских средстава и организације
обавезног социјалног осигурања, са следећим роковима чувања:
- евиденције о зарадама запослених се чувају трајно,
- финансијски извештаји се чувају 50 година,
- дневник и главне књиге, помоћне књиге и евиденције се чувају 10 година и
- изворна и пратећа документација се чува 5 година.
Према члану 47 Закона о ПДВ, обвезник ПДВ је дужан да чува евиденцију о ПДВ најмање 10
календарских година по истеку календарске године на коју се евиденција односи. 
Сагласно  са  Законом о  фискалним  касама  (члан  12  став  10,  члан  17  став  8,  члан  20  став  3),
најкраћи рок за чување свих фискалних докумената за које је прописана обавеза чувања износи 3
године
Листа  категорија  регистратурског  материјала  са  роковима  чувања  садржи  следеће  категорије
регистратурског материјала и рокове њиховог чувања:

Р.Б. Садржај  -  врста  предмета
Рок

чувања
Предмети  који  се  односе  на  оснивање  и  организацију  рада
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1.
Оснивачки акт (уговор чланова друштва или Статут а.д., самоуправни споразум, 
одлука) о оснивању, припајању и друге статусне  промене, акт о образовању 
огранка друштва

Трајно

2
Решење  о  регистрацији и сви уписи у регистар, евиденција о члановима 
друштва-књига удела односно књига акција

Трајно

3.
Пријава  надлежним  органима  о  почетку  пословања (пореској управи, 
матичној евиденцији, ПИО-РОД-1)

Трајно 

4.
Предмети у вези уписа у регистар код надлежног органа (пријава уписа, промена
назива, промена и проширење делатности, промена лица овлашћеног за 
заступање, промена и иступање оснивача, промена података у регистру и др.)

Трајно

5

Остали предмети који се односе на оснивање и организацију пословања 
(интеграције, ликвидације, санације, стечај, спајање и сл.), документација која 
доказује својину и сва друга права друштва на имовину, листа повезаних 
друштава са подацима о уделима, односно акцијама и другим 
правима,документација о преносу 
удела, односно акција, укључујући и залогу и било који други пренос лицу које 
тиме не постаје члан друштва односно акционар

   Трајно

6.

Одлука о оснивању, елаборат о друштвено економској оправданости оснивања 
предузећа, повезаних предузећа (групација), пословних удружења и других 
облика повезивања, записници и одлуке: скупштине, одбора директора, управног
и надзорног одбора друштва, записник одбора ревизора, њихови писани налози 
и закључци 

Трајно 

7.
Доказ да су обезбеђена средства за оснивање или почетак рада или деобни 
биланс

Трајно

8. Решење о укњижби и коришћењу грађевинског земљишта Трајно
9. Захтев и пријава за отварање жиро-текућег рачуна Трајно 

10. Захтев и картон депонованих потписа овлашћених лица Трајно 
11. Захтев за отварање фаха код надлежне поште Трајно 
12. Предлог и решења о постављању директора, књига одлука, Трајно
13. Решења о плаћању доприноса за коришћење грађевинског земљишта 3 године

Правни  и  општи  послови

14.
Уговори  и  елаборати о пословно - техничкој сарадњи, студије и елаборати о 
процени вредности

Трајно

15. Перспективни планови,  програми  развоја  Трајно
16. Годишњи  планови и програми  рада Трајно 
17. Извештаји  о  извршењу  планова  и  програма Трајно 
18. Годишњи статистички  извештај Трајно 
19. План  радне  снаге Трајно 

20. Извештај  надлежном  органу,  о  руководећем  кадру Трајно 

21. Извештај  о  броју  радника  по  квалификацијама Трајно 
22. Дипломе, плакете и друга  јавна признања Трајно 
23. Решења  о  новчаним  наградама и писменим похвалама Трајно
24. Наредбе директора Трајно
25. Одлуке директора Трајно 
26. Поздрави, јубилеји, честитке, захвалнице (и сви материјали у вези с тим) Трајно
27. Уговори о закупу пословних просторија и други уговори Трајно
28. Решења о принудној управи Трајно 
29. Материјали у вези санације Трајно 
30. Решења о престанку принудне управе Трајно 
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31. Решења о отварању стечаја Трајно 
32. Материјали о посетама страних делегација Трајно 
33. Годишњи план обезбеђења и противпожарне заштите   Трајно
34. Захтев надлежним органима за упућивање радне снаге 5 година

35.
Материјал у вези уписивања народног зајма, стабилизационог зајма, помоћи 
фондовима (решења, одлуке, спискови)

10 година од
враћања

36. Решења о старатељству за оболеле раднике са целокупном преписком 10 година
37. Преписка са војним властима у вези позива радника на одслужење војног рока 5 година
38. Одобрење надлежне инспекције рада за прековремени рад 5 година
39. Парнични предмети (по окончању предмета) 10 година
40. Акта о осигурању лица и имовине 10 година
41. Акта  - овлашћења за потписивање полисе осигурања 5 година
42. Акта донета у управном поступку 5  година
43. Тужбе у вези са радним спором, по окончању 5  година 
44. Решење о овлашћењу службеника за вођење војне евиденције 3  године

45.
Расписи, обавештења, саопштења и сл., добијени од других органа и 
организација

5 година

46. Захтеви за издавање пасоша за службено путовање у иностранство 3 године
47. Уговори о делу, о ауторском хонорару, о грађанско - правном  односу и други 5 година
48. Захтеви за повлашћену  вожњу 2 године
49. Решења о дежурству радника у поподневним часовима, суботом и недељом 1 година

Правилници и друга општа акта
50. Статут Трајно
51. Правилник  о  организацији  и  систематизацији  послова  и  радних  задатака Трајно 
52. Правилник  о  радним  односима Трајно 
53. Колективни  уговори (општи, посебни, појединачни) Трајно 
54. Правилник  о  стицању  и  расподели  дохотка  и  личних  доходака -зарада Трајно

55.
Самоуправни  споразуми  о  нормативна  акта  предузећа,  пословници  о  раду  
Управног  одбора, Надзорног  одбора, Збора,  Радничког савета,  Унутрашње  
радничке  контроле и остали правилници

Трајно

Предмети  који  се  односе  на  рад  органа  управљања
56. Записници  о  избору и конституисању органа управљања Трајно
57. Програми рада и извештаји органа управљања Трајно 
58. Записници и одлуке стручног савета или колегијума Трајно
59. Записници и одлуке савета запослених Трајно
60. Записници са материјалима и одлукама са седница Управног одбора  Трајно
61. Записници са материјалима и одлукама са седница Надзорног одбора Трајно 
62. Записници са материјалима и одлукама са зборова радних људи Трајно
63. Записници са материјалима и олукама са седница радничког савета Трајно
64. Записник о спровођењу референдума Трајно
65. Сви материјали настали радом програмског савета Трајно
66. Стенографске белешке са састанака органа управљања Трајно 
67. Документација у вези избора и реизборности руководилаца Трајно

68.
Материјали и записници радних комисија, одбора, секција које су разматрале 
одређено питање, а нису доносили одлуке

5 година

69. Записници са материјалима унутрашње контроле 10 година

70.
Предмети у вези избора органа управљања: одлуке о расписивању избора, 
бирачки спискови,  извештаји о утврђивању резултата  избора, остали 
материјали који се односе на изборе

2 године
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Стручни  скупови  (конгреси,  симпозијуми, саветовања,  семинари  и  др.)
71. Програми рада и записници са материјалима и закључцима Трајно
72. Зборници радова и друге врсте  публикација са стручних скупова Трајно 
73. Материјали са стручних скупова које организују други органи  и  организације 5 година

74.
Предмети у вези одржавања стручних скупова (расписи у вези  концепције, 
времена, места, одржавања, преписка са ауторима  радова, финансирања, 
присуство састанцима и др.)

3 године

Предмети  који  се  односе  на  заснивање и престанак  радног  односа
75. Матична књига радника Трајно
76. Утврђивање радних места са бенефицираним радним стажом Трајно

77.

Персонална досијеа радника - активна и пасивна (радна књижица, молба за 
заснивање радног односа, сведочанство, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о испуњавању посебних услова за одређено радно место, лекарско уверење, 
уговор о раду, решење о распоређивању за радно место и зарада, решење о 
престанку радног односа, пријава осигурања осигураника и чланова породице, 
остала уверења, потврде и сл. у вези радног односа)

50 година,
осим код

значај-нијих
личности 

78. Остале персоналне евиденције (изостанци, закашњења, боловања итд.) 5 година
79. Приговори на жалбе на решења о распоређивању на радна  места 5 година

80.

Предмети у вези спровођења конкурса за слободна радна  места:
одлука  о расписивању, текст конкурса  -  огласи, пријава по конкурсу - огласу, 
записници конкурсне комисије, обавештења кандидатима о избору, приговор 
кандидата на избор, остали материјали везани за спровођење конкурса

3 године

81.

Преписка са заједницама за запошљавање: пријава слободних  радних места, 
извештај о попуни радних места, пријаве радника о  ступању на рад, одјаве 
радника по престанку рада, попуњени упитници Заједнице за запошљавање, 
остала преписка са Заједницом

3 године

82. Материјали везани за расписивање интерних конкурса 2 године
Предмети у вези радног времена, одмора, одуства и боловања

83. Решења о скраћеном радном времену 2 године
84. Решења о прековременом - продуженом раду 2 године
85. Молбе и решења о коришћењу годишњег одмора 2 године
86. Молбе и решења о плаћеном и неплаћеном одсуству 2 године
87. План коришћења годишњег одмора 2 године
88. Решења о коришћењу породиљског одсуства - боловања 2 године

89.
Молбе и решења за одобрење климатског лечења и опоравка на предлог 
надлежног лекара

2 године

90. Евиденција одсуствовања са рада 2 године
91. Решење о замењивању за време одсуства радника 2 године
92. Остала преписка у вези радног времена, одмора, одсуствовања и боловања 2 године

Предмети у вези социјалног, инвалидског и пензијског осигурања
93. Евиденција о пријавама и одјавама радника код Завода, Фондова за пензијско, 

инвалидско и социјално осигурање и промени података у евиденцијама. 
Обрасци:
М1 - пријава на осигурање; М1/С3 - Пријава на  осигурање;
М2 - Одјава  осигурања; М2/С3 - Одјава  осигурања;
М1К - Одјава - пријава осигурања за  више лица, М3 - Пријава промена  у  току  
осигурања; М3/С3 - Пријава  података за утврђивање стажа, М4 - Пријава 
података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица осигурања;
М4/С3 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно 
основица осигурања; М4К - Пријава података за утврђивање стажа осигурања за

Трајно 
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више лица; М6 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, 
односно основица осигурања и зараде, односно основица осигурања за више 
лица;
М7/ПС - Пријава података о утврђеном пензијском стажу;
М8 - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања и зараде, 
осносно основице; М10 - Пријава промене података за утврђивање стажа 
осигурања и зараде остварене примањем новчаних накнада по основу 
инвалидског осигурања

94.
Остала  преписка везана за остваривање права из социјалног и инвалидског и 
пензијског осигурања

5 година

Предмети  у  вези  заштите  на  раду

95. Програм мера заштите на раду Трајно

96. Програм обучавања радника из области заштите на раду Трајно 

97. Евиденција повреда на раду Трајно 
98. Пријава повреда радника на раду надлежним органима Трајно 
99. Годишњи и други извештаји из области заштите  на  раду Трајно 

100.
Записници и решења инспекције рада о обезбеђењу прописаних услова рада, 
коришћењу прописаних заштитних средстава на раду, отклањање нађених  
недостатака

Трајно 

101. Записници о прегледу и обезбеђењу објеката од пожара Трајно

102. Записници о повредама на раду Трајно 

103.
Материјали у вези са одржавањем и обезбеђењем машина,  уређаја и постројења 
(атести, гарантни листови, упутства за руковање и остала документација)

 Трајно

104. Записници о редовним и ванредним прегледима стања заштите на  раду 10 година

105.
Материјали у вези обуке радника за руковање противпожарним  и  другим 
апаратима

5 година

106. Остале преписке везане за област заштите на раду 5 година

Предмети  у  вези  дисциплинске  и  материјалне  одговорности

107. Решења о именовању дисциплинске комисије 5 година

108.

Предмети у вези покретања дисциплинског поступка:
захтев надлежног руководиоца за покретање поступка, повреде  радне дужности;
записници о саслушању; позиви на расправу,
изјаве, изрицање мере и доношење решења - одлуке о кажњавању

5 година

Предмети  који  се  односе  на  стручно  образовање,  стручне  испите,
специјализацију,  преквалификацију,  стручну  праксу,  курсеве,  семинаре,

итд.

109. Евиденције радника којима је призната стручна спрема  (оспособљеност) Трајно

110. Уговори о стипендијама 40 година

111. Предмети везани за специјализацију и преквалификацију радника 40 година 

112. Одлуке и решења о оснивању курсева за стручно оспособљавање  радника 5 година

113. Програми курсева 40 година
114. Остала преписка везана за стручно усавршавање радника 5 година
115. Молбе за доделу стипендија 3 године
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116. Предмети везани за размену студената на стручну праксу 3 године

117. Молбе за признавање трошкова стручних испита 2 године
118. Преписка са стипендистима 2 године
119. Материјали у вези учешћа на семинарима и саветовањима 2 године

Предмети  који  се  односе  на  инвестиције,  техничке  елаборате,  изградњу
и  адаптацију  објеката

120. Елаборати о планирању и инвестирању Трајно

121. Перспективни планови (средњерочни) Трајно

122. Стабилизациони програми Трајно

123. Инвестициони програми Трајно

124. Одлуке о изградњи инвестиционих објеката Трајно

125. Урбанистичко технички услови Трајно
126. Подаци о испитивању терена - земљишта Трајно
127. Протокол регулације Трајно

128. Пројекти са свим пратећим материјалима Трајно

129. Сагласност надлежних органа на пројекат Трајно

130. Документа о праву коришћења земљишта за изградњу објекта Трајно

131. Решења о одобрењу градње Трајно
132. Пројектни задатак Трајно

133. Уговор о пројектовању Трајно

134. Уговор о градњи - извођењу радова Трајно

135. Решења о укњижби и коришћењу градског земљишта Трајно

136. Техничка документација свих објеката Трајно

137. Употребна дозвола са записником о техничком прегледу објекта Трајно

138. Техничка документација која се односи на инвестициона средства  Трајно

139. Пројекти преправки и доградње са свим материјалима Трајно

140. Инвестициони кредити Трајно

141.
Атести  -  уверења  о  испитивању  материјала
Грађевинске  књиге

10 година

142.
Материјали у вези поправке, адаптације и одржавање зграде и  објеката (понуде, 
ситуације, уговори о раду, записници о пријему радова и остала преписка)

10 година

143. Понуде извођача радова 5  година

144. Дневници рада 10 година

145.
Материјали у вези одржавања и поправка електроинсталације,  водоводних 
инсталација, инсталација грејања, телефонске  инсталације

10 година

146. Материјали у вези одржавања и поправки лифтова 3 године

Друштвени  стандард

147.
Документа о објектима друштвеног стандарда (правна акта, пројекти, елаборати 
о изградњи)

Трајно

148. Евиденција о коришћењу објекта 10 година

149. Остала акта о одржавању и коришћењу објекта 5 година

Предмети  који  се  односе  на  изградњу,  куповину  и  доделу  станова
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150. Уговори и анекси уговора о изградњи станова Трајно

151. Грађевинске дозволе Трајно
152. Употребне дозволе Трајно

153. Материјали везани за рад колаудационе комисије Трајно

154. Одлуке органа управљања о грађењу и куповини станова Трајно
155. Програми набавке станова Трајно

156. Преписка са банком у вези орочавања средстава Трајно

157. Одобрење кредита за изградњу и куповину станова Трајно

158. Уговори о удруживању средстава са другим организацијама Трајно
159. Решења о дозволи замене станова Трајно
160. Ранг листе за доделу станова Трајно

161. Решења и уговори о додели и коришћењу станова Трајно

162.
Конкурси за доделу кредита за куповину и индивидуалну изградњу  станова и 
утовора о коришћењу кредита

Трајно

163. Молбе радника за доделу станова 5 година
164. Анкетни листови о стамбеној ситуацији 5 година
165. Жалбе и приговори на решења 5 година

166.
Извештаји и остала преписка са надлежним органима у вези  решавања 
стамбених проблема

5 година

Документација  система  квалитета  према  захтевима  стандарда  ЈУС
ИСО 9000

167. Записници о раду Одбора за квалитет Трајно

168. Пословник о квалитету Трајно

169. Процедуре система квалитета Трајно
170. Упутства система квалитета, План квалитета Трајно

Канцеларијско  и  архивско  пословање

171. Правилник о канцеларијском пословању Трајно

172. Деловодници (обични, поверљиви, строго поверљиви) Трајно

173. Регистри уз деловодник Трајно

174. Архивска књига Трајно

175. Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања Трајно

176.
Документа о одабирању архивске грађе и излучивању безвредног  
регистратурског материјала

Трајно

177. Записници о прегледу архивске  грађе Трајно

178.
Записници о прегледу начина вођења канцеларијског пословања од  стране 
надлежних органа

Трајно

179. Списак штамбиља и печата Трајно

180. Записници о примопредаји дужности Трајно

181.
Решења о одређивању плана архивских ознака за архивирање  свршених 
предмета

Трајно

182. Преписка по деловоднику (пречишћена) 5 година

183. Књига за рачуне 5 година

184. Контролник поштарине 3 године
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185. Интерна доставна књига 3 године

186. Доставна књига за место 3 године

187. Књига експедоване поште 3 године

188. Остале помоћне евиденције 3 године

189. Реверси на примљене материјале из архиве 3 године

190.
Пуномоћја и овлашћења за подизање поштанских пошиљки, за  преузимање 
извода и других материјала од банке, за набавке и  сл.

3 године

191.
Повратна писма у прилогу којих се достављају разни захтеви за  уплате, исплате,
повраћај, сагласности, одобрења и извештаји

2 године

192.
Копије гарантних писама, захтева и наруџбина за набавке  репродукционог 
материјала, ситног инвентара, потрошног  материјала

2 године

193. Разне копије потврда, уверења и решења 2 године

Финансијско – материјално  пословање

194.
Завршни рачун са прилозима, финансијски извештаји и извештаји о извршеној 
ревизији

Трајно

195.
Почетни биланси који се раде  приликом оснивања, спајања,  припајања и поделе
предузећа

Трајно 

196. Књига основних средстава Трајно
197. Основна средства (картице) Трајно 
198. Картони личног дохотка - зарада Трајно 

199. Платни спискови Трајно 

200.
Записници Пореске управе и других надлежних органа у вези  финансијског 
пословања

10 година

201. Главна књига  10 година

202. Дневник главне  књиге 10 година

203. Финансијски план (годишњи и вишегодишњи) Трајно
204. Аналитика купаца 5 година
205. Аналитика добављача 5 година
206. Остале аналитике 5 година

207. Платни налози, опомене за исплату дуга, решења о извршењу и  слично 5 година

208. Изводи из банке - динарски 5 година
209. Благајна - динарска и девизна 5 година
210. Налози за коришћење са прилозима (приманоте) 5 година
211. Налози за обрачун 5 година
212. Налози за исплату 5 година
213. Налози за наплату потраживања 5 година

214. Налози и захтеви за рефундацију зарада, накнаду зарада и  боловање 5 година

215. Излазни рачуни, фискални рачуни 5 година

216. Улазни рачуни 5 година

217. Путни рачуни 5 година
218. Потрошачки кредити (решења, забране) 5 година
219. Робно материјално књиговодство 5 година
220. Материјалне картице 5 година
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221. Картице инвентара и  алата 5 година
222. Картице потрошног материјала 5 година

223. Картице стања залиха 5 година

224. Пописне листе сировина, материјала и ситног инвентара 5 година

225. Периодични обрачуни и други привремени обрачуни 5 година

226. Прилози за периодичне обрачуне 5 година

227. Сумњива и спорна потраживања 5 година

228. Раздужења 5 година

229. Компензација 5 година
230. Наплате и уплате купаца 5 година

231.
ПДВ рачуни (примљени и издати), интерни обрачуни ПДВ и остала пореска 
докуменатација - контролна трака, дневни извештај и периодични извештај 
фискалне касе

10 година

232.
Евиденције  о ПДВ  (књига примљених рачуна, књига издатих рачуна и 
сл.евиденција о плаћању и сл.), преглед обрачуна ПДВ, пореска пријава ПППДВ
и остали обрасци у вези ПДВ

10 година

233. Евиденција превоза радника 5 година

234. Евиденција топлог оброка 5 година

235. Евиденција репрезентације 5 година

236. Евиденција штете од осигурања 5 година

237. Полисе осигурања имовине и моторних возила 5 година

238. Обрачун са банком у вези девизног пословања 5 година

239. Преписка са банком у вези коришћења расположивих девизних  средстава 5 година

240. Финансијска преписка са купцима и добављачима 2 године

241.
Књиге излазних рачуна, књига евиденције промета и услуга            образац 
КЕПУ, документација на основу које се врше књижења у обрасцу КЕПУ

5 година

242. Књига контролника за извоз робе и књига контролника за увоз робе 10 година
242. Закључнице 2 године
243. Пријемнице 2 године
244. Поруџбенице и изјаве 2 године
245. Поруџбенице, договор о превозу 2 године
246. Доставнице 2 године
247. Отпремнице 2 године
248. Радне листе 2 године
249. Привремене и коначне ситуације 5 година
250. Обрачуни пореза и доприноса на зараде 5 година
251. Обрачуни пореза на производе и услуге 5 година
252. Обрачуни камате 5 година

253. Обрачуни трошкова (путних и других) 5 година

254. Обрачуни акредитива 5 година

255. Обрачуни амортизације 5 година

256. Краткорочни зајмови (уговори и др.) 5 година

257. Записници о сравњивању пословних књига 5 година
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258. Задужења и одобрења 5 година
259. Ревалоризације 5 година
260. Менице (авалиране, индосиниране и сл.) 2 године
261. Чекови, кредитне уплате и признанице 2 године
262. Кредитна писма 2 године

263. Гарантна писма 2 године

264. Књижна писма (извештаји о књижењу и сл.) 2 године
265. Аванси 2 године
266. Таксе  повраћај, жалбе на таксе и сл.) 2 године
267. Есконти 2 године
268. Аконтација зарада 2 године
269. Извештаји о утрошку горива и потрошног материјала 2 године
270. Извештаји са службеног пута у земљи 2 године
271. Стање купаца и добављача 5 година
272. Путни налози за возила 2 године
273. Налози за набавку потрошног материјала и сл. 2 године
274. Налози за копирање 2 године
275. Рекламе и огласи 2 године
276. Требовања материјала 2 године
277. Опомене купаца и добављача 2 године
278. Изјаве купаца и добављача 2 године
279. Изводи отворених ставки (ИОС); сагласност салда 2 године

280. Рекапитулација рачуна и доставнице и сл. 2 године

281. Евиденција издатих бонова за гориво 2 године

Документација  информатике

282. Програм и план развоја информационог система (ИС) Трајно
283. Пројектна документација за ИС Трајно
284. Упутства за рад на пројектима ИС-а Трајно

285.
Материјали (решења, програми, обука, предавања, приручници) за  обуку и 
оспособљавању радника из области ИС-а

Трајно

286. Програм и план развоја аутоматске обраде података (АОП) Трајно

287. Пројектна и програмска документација по пословима и  експлоатацији Трајно

288. Упутство за рад по пројектима у експлоатацији Трајно
289. Техничка документација средстава АОП-а Трајно
290. Документација системског и апликативног софтвера Трајно
291. Сигурносне датотеке по пројектима у експлоатацији Трајно
292. Системски и апликативни софтвер Трајно
293. Програм и планови развоја микрофилма (МФ) Трајно
294. Пројектна документација по пословима у експлоатацији Трајно
295. Техничка документација средстава МФ Трајно
296. Књига евиденције примопредаје МФ-а 5 година

297. Регистри микрооблика у централној сигурносној и оперативним  архивама 5 година
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298.
Годишњи програми и извештаји организационих делова из области  
информатике

2 године

Општенародна  одбрана

299. Планови одбране Трајно
300. Планови за ванредне прилике Трајно

301. Анализе, информације, извештаји о стању припрема за ОНО и ДСЗ Трајно

302. Документа о контакту са странцима Трајно

303. Годишњи извештаји из области заштите на раду и заштите од  пожара Трајно

304. Записници одбора и других радних тела из области ОНО и ДСЗ 5 година
305. Записници о инспекцијском прегледу 5 година
306. Записници о преузимању дужности 5 година
307. Планови и програми обучавања обвезника 5 година

308.
Дописи са надлежним органима у вези финансирања измена и  усклађивања 
планова, образаца, шема и других докумената, обуке  кадра и других активности

2 године

XX. 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 и 36/2010) 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
на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом,
електронском поштом или на други начин.“
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 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 и да „  Орган власти неће тражиоцу омогућити
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме: 
1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 
2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично
дело,  вођење  преткривичног  поступка,  вођење  судског  поступка,  извршење  пресуде  или
спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;
3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе; 
4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао
остварење оправданих економских интереса; 
5)  учинио  доступним  информацију  или  документ  за  који  је  прописима  или  службеним  актом
заснованим  на  закону  одређено  да  се  чува  као  државна,  службена,  пословна  или  друга  тајна,
односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити
тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за
приступ информацији.“ 

Чланом  10  наведеног  закона  „Орган  власти  не  мора  тражиоцу  омогућити
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији
која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.“ 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 „Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање
права  на  приступ  информацијама  од  јавног  значаја  ако  би  тиме  повредио  право  на
приватност, 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
носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију коју то
лице врши; 
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са  приватним животом, дало
повода за тражење информације. 

XXI. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са
радом Дома здравља „Стари град“ и које се налазе на неком документу који је у поседу Дома
здравља „Стари град“ , може се поднети на неки од следећих начина:

 у писаној форми на поштанску адресу: Дом здравља „Стари град“, Београд, Симина бр.
27 између 7:00  и 15:00  часова, радним данима;
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 електронском поштом, на адресу: dzstarigrad@sbb.rs

 усмено, на записник у канцеларији број 10, VII спрат,  Београд, Симина бр. 27 између
7:00 и 8:00  часова, радним данима

 факсом, на број 011/3215-601

XXI.1. Законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ
информацијама:

1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за
приступ информацијама;

2. Захтев  мора  да  садржи  име  или  назив  подносиоца  захтева,  адресу  подносиоца
захтева и што прецизнији опис информације која се тражи; 

3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;

4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто
од следећег:  увид  у  документ  који  садржи информацију, копија  документа  на  којем  се
информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о
томе да ли је информација иначе доступна;

5. У  вези  са  остваривањем  овог  права  могуће  је  наплатити  само  трошкове
умножавања  и  упућивања  копије  документа  који  садржи  тражену  информацију, а  не  и
друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву. 
Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником   који је утврдила Влада
Србије. На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су следећи: 

Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни: 
нa фoрмaту A3 - 6 динaрa
нa фoрмaту A4 - 3 динaрa

Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:
дискeтa-20 динaрa
ЦД - 35 динaрa
ДВД - 40 динaрa

Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП 
ПТТ Србиje

Укoликo висинa нужних  трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe
инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa
прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa прeмa
oвoм трoшкoвнику.

Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo
висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи  изнoс  oд  50,00  динaрa,  a пoсeбнo у  случajу  дoстaвљaњa
крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.

Напомена:
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Дом здравља „Стари град“ у досадашњим поступцима поступања по поднетим захтевима није
наплаћивао ни трошкове умножавања ни трошкове упућивања тражених докумената. 

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

http://www.poverenik.rs

У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима располаже
Дом здравља „Стари град“ , које су настале у раду или у вези са радом Дом здравља „Стари град“
и које су побројане у поглављу XIX.  ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ овог информатора
могу се добити на основу захтева за приступ информацијама.

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у случајевима који су
наведени у поглављу XX. ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Захтеви који се односе на неку друге врста информација могу бити делимично или потпуно
одбијени  на  основу  члана  14  Закона  о  слободном  приступу  информацијама.  У  свим  овим
случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ у личне податке, а биће
омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје информације које се штите по
овом основу, на начин предвиђен члана 12 Закона:

 Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (биће ускраћени податак о
имену и презимену жалиоца, адреси и другим контактима, као и личне податке других лица
која се помињу у жалби);

 Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности (биће ускраћени сви
подаци на основу којих би се могао идентификовати подносилац захтева);

 Подаци о запосленима (биће ускраћен  приступ њиховим личним подацима (нпр.  матични
број,  датум  рођења,  кућна  адреса  и  број  телефона,  националност,  подаци  о  здравственом
стању, социјалном статусу и сл.);

 Подаци о исплатама (биће ускраћени поједини лични подаци лица која добијају исплате из
буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања)

XXI.2. Подношење захтева
Тражилац подноси  писани захтев за остваривање права на приступ информацији од јавног

значаја. 
О усменом захтеву се сачињава посебан записник. Усмени захтев се посебно евидентира и

на поступање по таквом захтеву се  примењују  исти  рокови као да је захтев поднет  у  писменом
облику. 

Писани захтев за достављање копије и/или података од јавног значаја у складу са законом
мора садржати: име, презиме и адресу тражиоца, што прецизнији опис информације која се тражи,
као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 
Ако захтев не садржи  законом прописане  податке, односно ако захтев није уредан,  лице

задужено за поступање по захтеву је дужно да без надокнаде поучи тражиоца информације како да
те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни захтева. 

Ако  тражилац  података  не  отклони  недостатке  у  року  од  15  (петнаест) дана  од  дана
пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати,  донеће се
закључак о одбацивању захтева због неуредности. 
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XXI.3. Поступање по захтеву
Лице задужено за поступање по захтеву ће  најкасније у року од 15 дана од дана пријема

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације и ставити му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно издати му или упути копију тог документа. 

Ако орган власти из оправданих разлога није у могућности  да у року од 15 дана обавести
тражиоца о поседовању информације,   дужан је да најкасније у року од  7 (седам)   дана од дана
пријема захтева о томе обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40
дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити
му  на  увид  документ  који  садржи  тражену  информацију,  изда  му,  односно  упути  копију  тог
документа. 

Ако се на захтев не одговори у року прописаним законом, тражилац може уложити жалбу
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, осим у случајевима
утврђеним законом. 

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

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 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

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 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам *:
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   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 ___________200___ 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.

Образав захтева за увид/издавање копије медицинске документације

На основу члана 20 став 1 Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ број 45/13)
и члана 24 став 2 Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 107/2012.)
подносим 
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ЗАХТЕВ ЗА УВИД/ИЗДАВАЊЕ КОПИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Због _____________________________________________ потребно је: 
                         (остваривање права по другом основу, наставка лечења....) 

1. да извршим увид у медицинску документацију/здравствени картон

2. да ми се изда копија медицинске документације/здравственог картона
                         ( заокрзжити број за разлог подношења захтева)

за _______________________ ЈМБГ ____________
                         (име и презиме)

Сродство: __________________________ 
(ако није члан породице - по потреби)

Подносилац захтева

___________________________

___________________________
   (место и адреса становања)

__________________________
                ( лк. број)
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	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.



