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На основу члана 39. и 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. 

Гласник РС 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутства за објављивање информатора о 

раду државног органа, донетог од стране Повереника за информације од јавног значаја (Сл. 

Гласник РС 57/2005), директор Дома здравља Панчево донео је дана 12. априла 2019. године 

 

 

И Н Ф О Р М А Т О Р 

 О  РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

 

 

1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ И ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 

 

Овим Информатором о раду Дома здравља Панчево ближе се одређује садржина, обим, 

као и поступак за остваривање лица на приступ информацијама од јавног значаја у Дому 

здравља Панчево (у даљем тексту: Дом здравља). 

Ради спровођења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. 

Гласник РС 120/2004, 54/2007)  и Упутства за објављивање информатора о раду државног 

органа, донетог од стране Повереника за информације од јавног значаја (Сл. Гласник РС 

57/2005), овај Информатор о раду садржи основне податке о Дому здравља Панчево и 

његовом раду. 

Датум првог објављивања Информатора: април 2019. 

Датум последњег ажурирања података у Информатору: април 2019. 

Информатор о раду Дома здравља Панчево се може копирати у електронској форми са 

сл. интернет адресе: www.dzpancevo.org/images/Документи/_о_раду_2019pdf.prf 

 

2) ОСНИВАЊЕ, НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

 

Дом здравља Панчево је правно лице са статусом Установе чији је оснивач Скупштина 

града Панчева. Град Панчево је донео Одлуку о оснивању здравствене установе Дом 

здравља Панчево које је објављена у Службеном листу града Панчева број 7/09. 

Привредни суд у Панчеву уписао је 01.02.2010. године у судски регистар оснивање Дома 

здравља Панчево под бројем Фи. 2/10 након статусне промене настале поделом 

Здравственог центра ,,Јужни Банат“ на две установе Дом здравља Панчево, чији је 

оснивач Град Панчево и Општу болницу, чији је оснивач АП Војводина. 

http://www.dzpancevo.org/images/Документи/_о_раду_2019pdf.prf
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Назив Установе: Дом здравља Панчево 

Матични број: 08913889 

ПИБ: 106481499 

Шифра делатности: 85120; 85130; 85142; 52310; 

Текући рачун: 840-793667-89; 840-808661-18; 840-13177614-80 

Тел/факс: 013/317-901 

Имејл адреса: office@dzpancevo.org; dzpancevo@gmail.com;  

Интернет страница: www.dzpancevo.org 

 

 

3) МЕНАЏМЕНТ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

 

Директор: Др Стојан Вишекруна, спец. гинекологије и акушерства, 

Помоћник директора за медицинска питања: Др Драгица Букумирић, спец. социјалне 

медицине, 

Помоћник директора за немедицинска питања: Милан Ђурица, дипломирани правник, 

Главна сестра Дома здравља Панчево: Марија Кркобабић, виша медицинска сестра 

 

 

Рад Дома здравља је јаван. О раду Дома здравља јавност информише директор или лице 

које он за то овласти. Снимање у објекту и снимање објеката није дозвољено без 

претходне дозволе директора, осим када се одржава прес конференција за новинаре у 

организацији Дома здравља Панчево. 

 

 

 

4) ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

 

4. 1 Директор 

  Директор Дома здравља Панчево је др Стојан Вишекруна, специјалиста 

гинекологије и акушерства, именован од Скупштине Града Панчева 23. новембра 2017. 

год. Директор организује рад и руководи процесом рада Установе, заступа и представља 

Дом здравља. Он је одговоран за законитост рада Дома здравља и врши послове 

утврђене Статутом, законом и другим општим актима. 

 

4. 2 Управни одбор 

 Управни одбор је орган управљања Домом здравља Панчево. 

Управни одбор има пет чланова које је именовала Скупштина Града Панчева 12. октобра 

2016. год. на мандатни период од четири године. Чланови Управног одбора су др Горан 

Симоновић, председник, Др Небојша Стојадиновић, др Јелена Тимотијевић као 

представници Оснивача и Ивана Матаруга и Митрана Игњатовић, као представници 

Дома здравља. 

 

mailto:office@dzpancevo.org
mailto:dzpancevo@gmail.com
http://www.dzpancevo.org/
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4. 3 Надзорни одбор 

  Надзорни одбор је орган који обавља надзор над радом и пословањем 
Дома здравља Панчево. У свом саставу има три члана које је именовала Скупштина Града 
Панчево ______________године на мандатни период од четири године. Чланови 
Надзорног одбора су др Мирјана Марковић Лазић, др Тихомир Мреновић и Ивана 
Трифуновић. 

 

 

 

5) СТРУЧНИ ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

 

За разматрање одређених питања из делатности рада Дома здравља, образовани су 

стручни органи као стручна и саветодавна тела и то: 

 

5. 1 Стручни савет 

 

   Стручни савет као саветодавно тело директора и Управног одбора, 
има 5 чланова које на начин утврђен Законом о здравственој заштити именује директор 
Дома здравља. Стручни савет Дома здравља, поред послова утврђених Законом о 
здравственој заштити обавља и следеће послове: 

- предлаже директору мере за унапређење функционисања рада Дома 
здравља у пружању здравствене заштите, 

- предлаже директору чланове Комисије за унапређење квалитета рада, 
- предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из дела 

запослених, 
- предлаже директору чланове Етичког одбора Дома здравља, 
- пружа стручно методолошку помоћ организационим јединицама и обавља и 

друте послове утврђене законим и Статутом. 
 
Стручни савет ради у седницама које се сазивају најмање једном у 30 дана. 
Седнице Стручног савета сазива председник Стручног савета кога именује директор 
Дома здравља из реда чланова Стручног савета. Стручни савет одлучује ако је присутно 
више од половине чланова, а одлуке, закључке, мишљења и препоруке доноси већином 
гласова од укупног броја чланова Стручног савета. 
Стручни савет може за обављање одређених послова образовати посебна радна тела. 
Стручни савет доноси Пословник о раду Стручног савета којим се ближе уређује начин 
рада Стручног савета, права, дужности и овлашћења председника и чланова Стручног 
савета, као и друга питања од значаја за рад Стручног савета. 
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5. 2 Стручни колегијум 

 

   Стручни колегијум, као стручно тело које разматра и усваја стручне 
и доктринарне ставове у Дому здравља, чине директор Дома здравља, помоћник 
директора Дома здравља, главна сестра Дома здравља и руководиоци организационих 
јединица.  
Стручни колегијум ради у седницама које сазива и њиховим радом руководи директор 
Дома здравља. Седнице Стручног колегијума директор сазива по потреби, а најмање 
једном у 10 дана. 
Стручни колегијум одлучује ако је седници присутно више од половине чланова, а 
одлуке доноси већином од укупног броја чланова. Начин рада стручног колегијума 
ближе се уређује Пословником о раду Стручног колегијума. 
 

 

 

5. 3 Етички одбор 

 

   Eтички одбор Дома здравља, као стручно тело, прати пружање и 
спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике и има 5 чланова од 
којих су 4 из реда запослених здравствених радника у Дому здравља а један из реда 
грађана са завршеним правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је 
основан Дом здравља. Задаци Етичког одбора су да: 

- прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању 
здравствене делатности, 

- даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа 
као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Дому 
здравља, односно њихово спровођење, 

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

- прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у 
превенцији, дијагностици, лечењу, 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. 

 
Начин рада Етичког одбора ближе се уређује Пословником о раду Етичког одбора. 
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5. 4 Комисија за унапређење квалитета рада и безбедности 

пацијената 

   Комисија за унапређење квалитета рада, као стручно тело Дома 
здравља, доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Дому здравља, 
прати његово спровођење и стара се о сталном унапређењу квалитета здравствене 
заштите која се пружа у Дому здравља у складу са Законом о здравственој заштити, 
Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за њихово спровођење. 
Комисија за унапређење квалитета рада има 3 члана које на предлог Стручног савета 
Дома здравља именује директор из реда здравствених радника и здравствених 
сарадника запослених у Дому здравља . 
Комисија за унапређење квалитета рада бира председника из својих редова. 
Комисија за унапређење квалитета рада ради у седницама које сазива и којима 
руководи председник Комисије. Седнице Комисије за унапређење квалитета рада 
одржавају се према потреби. Комисија за унапређење квалитета рада може одлучивати 
ако је седници присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова 
од укупног броја чланова. Начин рада Комисије за унапређење квалитета рада, права, 
дужности и овлашћења председника и чланова ближе се уређују Пословником о раду 
Комисије за унапређење квалитета рада који доноси Комисија. 
 
 

5. 5 Комисија за унутрашњи стручни надзор 

   Комисија за унутрашњи стручни надзор о извршеној унутрашњој 

провери квалитета стручног рада саставља записник. Записник садржи имена лица која 

врше проверу квалитета стручног рада, датум вршења провере, медицинске мере и 

активности које су предмет провере, запажања лица која врше проверу, уочене 

недостатке, као и мере које се предлажу ради отклањања уочених недостатака. 

 

Услове за рад стручних органа Дома здравља обезбеђује директор Дома здравља. 
Стручне и административно-техничке послове за потребе стручних органа Дома здравља 
обавља Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове. 
 

 

 

6) ДЕЛАТНОСТ 

 

Дом здравља Панчево обавља делатност примарне здравствене заштите на подручју 

Града Панчево у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом 

осигурању, Законом о правима пацијената и другим законским и подзаконским актима 

која нарочито обухватају: 

 

 Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, 

рехабилитацију болесних и повређених; 
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 Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном 

ризику обољевања и осталих становника у складу са посебном програмом 

превентивне здравствене заштите; 

 Здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља 

 Спречавање, рано откривање и контролу малигних и других масовних болести од 

већег социомедицинског значаја; 

 Спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба; 

 Патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући 

 Спречавање и рано откривање болести 

 Хитну медицинску помоћ и санитетски превоз 

 Рехабилитацију деце и омладине са сетњама у телесном и душевном развоју; 

 Заштиту менталног здравља; 

 Кућно лечење и палијативно збрињавање 

 Друге послове уведене Законом. 

 

 

Дом здравља Панчево: 

 

 Прати и анализира здрасвтвено стање становништва Града Панчева и коришћење 

здравстве заштите и предузима и предлаже мере за њихово унапређење; 

 Подноси извештаје надлежним органима о здравственом стању становништва, о 

сопственом раду и резултатима спроведених мера заштите; 

 Обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених, за 

побољшање услова и организације рада; 

 Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при 

пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка 

грађана у здравственој установи уз сталну контролу ових мера; 

 Организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада и 

унутрашњи стручни надзор над стручним радом запослених; 

 Организује и спроводи мере у случају елементарних и других непогода и 

ванредних прилика; 

 Организује односно обезбеђује спровођење мера за одлагање, односно 

уништавање медицинског отпада у складу са Законом. 

 

 

 

7) РАДНО ВРЕМЕ  

 

Одлуком о радном времену запослених у Дому задрвља Панчево организован је рад и 

време пружања здравствене заштите својим корисницима. Детаљне податке о радном 

времену Служби можете пронаћи на интернет страници Дома здравља Панчево: 

http://www.dzpancevo.org/index.php/kontaktdzpancevo 

http://www.dzpancevo.org/index.php/kontaktdzpancevo
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8) ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА – СЛУЖБЕ, ОДЕЉЕЊА, ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ 

 
У циљу ефикасног и рационалног обављања послова и ради оптималног коришћења кадрова и 

опреме у Дому здравља Панчево се образују следеће организационе јединице: 

 

1. Служба за здравствену заштиту одраслих, 
2. Служба за здравствену заштиту радника, 
3. Служба за здравствену заштиту деце, 
4. Служба за здравствену заштиту жена, 
5. Служба за хитну медицинску помоћ, 
6. Служба за кућно лечење и негу, 
7. Служба поливалентне патронаже, 
8. Служба стоматолошке здравствене заштите, 
9. Служба за лабораторијску дијагностику 
10. Служба за радиолошку дијагностику, 
11. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове. 
 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ: Др Тања Алексић, спец. опште медицине 
Адреса: Светог Саве 88, Панчево 
Контакт: 013 332 403 
 
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Никола Марковски 
Адреса: Браће Јовановића бб, Панчево 
Контакт: 013 311 754 
 
Организациону структуру Службе за здравствену заштиту одраслих чине: 

1. Здравствена амбуланта Центар  
2. Здравствена амбуланта Нови свет  
3. Здравствена амбуланта Горњи град  
4. Здравствена амбуланта Доњи град 
5. Здравствена амбуланта Нови град 
6. Здравствена амбуланта Стрелиште  
7. Здравствена амбуланта Младост  
8. Здравствена амбуланта Војловица  
9. Здравствена амбуланта Старчево  
10. Здравствена амбуланта Омољица  
11. Здравствена амбуланта Иваново  
12. Здравствена амбуланта Банатски Брестовац  
13. Здравствена амбуланта Јабука  
14. Здравствена амбуланта Глогоњ  
15. Здравствена амбуланта Качарево  
16. Здравствена амбуланта Долово  
17. Здравствена амбуланта Стари Тамиш  
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18. Здравствена амбуланта Банатско Ново Село  
19. Здравствена амбуланта Центар 2 
20. Центар за превентивне здравствене услуге 
21. Oдељење социјалне медицине и здравствене статистике 
 

Служба за здравствену заштиту радника 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ: Др Стево Вучковић, спец. медицине рада 
Адреса: Милоша Обреновића 4, Панчево 
Контакт: 013 345 077 
 
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Биљана Живојнов 
Адреса: Милоша Обреновића 4, Панчево  
Контакт: 013 345 077 

 

Служба за здравствену заштиту деце  

Организациону структуру Службе за здравствену заштиту деце чине: 

 

1. Одељење за здравствену заштиту деце 
1.1. Одсек саветовалиштва развојне педијатрије 

 
 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА: Др Југослава Станојевић, спец. педијатрије 
Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
Контакт: 013 309 219 
 
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Драгана Јовановић 
Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево  
Контакт: 013 309 219 

 
 

 Одељење за здравствену заштиту школске деце 
2.1. Одсек за спортску медицину 
2.2. Одсек саветовалишта за младе 

 
 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА: Др Зоран Ђурђев, спец. спортске медицине 
Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
Контакт: 013 309 213 
 
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Јелена Арсовић 
Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево  
Контакт: 013 309 213 
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Служба за здравствену заштиту жена  

ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Сузана Герга 
Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево  
Контакт: 013 309 215 

 

 

Служба за хитну медицинску помоћ 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ: Др Зоран Манасијевић, спец. ургентне медицине 
Адреса: Карађорђева 11а, Панчево 
Контакт: 013 343 156 
 
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Александра Исевски 
Адреса: Карађорђева 11а, Панчево 
Контакт: 013 343 156 
 
 

Служба за кућно лечење и негу 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ: Прим. др Светалана Рогожарски, спец. опште медицине 
Адреса: Милутина Бојића бб, Панчево 
Контакт:  013 317 013, база 062 804 85 93 

 
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Виолета Петров 

Адреса: Милутина Бојића бб, Панчево 
Контакт: 013 317 013, база 062 804 85 93 

 
Служба поливалентне патронаже  

ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Јелена Митић 

Адреса: Браће Јовановића бб, Панчево 
Контакт: 013 331 495  
 

 
Служба стоматолошке здравствене заштите 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ: Др Тихомир Мреновић, спец. стоматолошке протетике 
Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
Контакт:  013 309 241 

  
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Анка Ђорђевић 

Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
Контакт: 013 309 227 
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Организациону структуру Службе стоматолошке здравствене заштите чине: 

 

1. Одељење дeчје и превентивне стоматологије 
1.1. Одсек ортопедије вилице 

2. Одељење опште стоматологије 
2.1. Одсек болести уста и зуба 
2.2. Одсек стоматолошке протетике са зубном техником 
2.3. Одсек оралне хирургије 
2.4. Одсек за радиолошку дијагностику 

 

 

Служба за лабораторијску дијагностику 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ: Срђан Милојевић, фармацеут мед. биохемичар 
Адреса: Милоша Обреновића 4, Панчево 
Контакт:  013 311 344  

  
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Мирјана Панајотовић 

Адреса: Милоша Обреновића 4, Панчево 
Контакт: 013 311 344  

 

 

Служба за радиолошку дијагностику 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ: Др Оливера Моц, спец. радиологије 
Адреса: Змај Јовина 10, Панчево 
Контакт:  013 353 323 

  
ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР: Драгана Јовановић 

Адреса: Змај Јовина 10, Панчево 
Контакт: 013 353 323 
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Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове. 

 Делатност Службе се обавља преко следећих организационих јединица: 

1. Одељење за правне, кадровске и административне послове 
1.1. Одсек послова безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите 
1.2. Одсек кадровских послова 

   
    Шеф одељења: Јелена Недељковић Шашић, дипл. правник 
    Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
      Контакт: 013 2515 056 
 

2. Одељење јавних набавки 
 
      Шеф одељења: Ивана Матаруга, дипл. економиста 
    Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
      Контакт: 013 317 901 
 
3. Одељење за економско-финансијске послове 

3.1. Одсек књиговодства 
2.2. Одсек рачуноводства 

       Шеф одељења: Оливера Нишавић, дипл. економиста 
    Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
      Контакт: 013 317 901 
 

4.Одељење техничких и других заjeдничких послова 
4.1. Одсек информатикe и комуникацијe 

 

      Шеф одељења: Југослав Танелов, дипл. менаџер 
    Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево 
      Контакт: 013 317 901 
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9) КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 
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10) ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

 

 Служба за здравствену заштиту одраслих пружа здравствене услуге у складу са 

Законом о здравственом осигурању и Законом о здравственој заштити одраслој 

популацији старости преко 18 година. Здравствене услуге се односе на 

превенцију, рано откривање и лечење масовних незаразних болести, као и 

акутних стања и обољења. То подразумева и превенцијом имунизацијом против 

тетануса и грипа као акутних обољења, као и организовање систематских 

прегледа одрасле популације у циљу откривања хроничних обољења као што су 

шећерна болест, повишен крвни притисак и друге кардиоваскуларне болести, 

малигне болести, а нарочито рак дебелог црева, рак дојке, рак грлића материце 

и плућа, као и других хроничних обољења. Служба за здравствену заштиту 

одраслих промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице. 

Примарну здравствену заштиту у служби опште медицине грађани остварују 

преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром или 

техничарем. Одељење за социјалну медицину и здравствену статистику  се бави 

организовањем и развојем интегрисаног здравственог информационог система, 

прикупљањем, обрадом и анализом здравствено-статистичких и других података 

и информација о здравственом стању и здравственим потребама становништва, 

као и праћењем података о функционисању здравствене службе у погледу 

обезбеђености простора, кадрова, опреме и лекова, као и праћење показатеља 

извршења рада. У оквиру ове службе налази се Центар за превенцију.  

 Служба за хитну медицинску помоћ: Служба за хитну медицинску помоћ обавља 

: хитну медицинску помоћ и санитетски превоз акутно оболелих и повређених у 

друге здравствене установе, превоз пацијената на дијализи и снабдевање 

лековима који се дају у хитним случајевима. Санитетски превоз који није хитан 

обухвата превоз до здравствене установе у којој се пружа здравствена заштита 

која је оправдана и медицински неопходна, као и превоз из здравствене установе 

до куће осигураног лица. Санитетски превоз који није хитан оправдан је и 

медицински неопходан у случају да транспорт било којим другим транспортним 

средством може угрозити живот и здравље осигураног лица. 

 Служба за здравствену заштиту радника бави се превентивном делатности која 

подразумева следеће активности:  

- проучава услове рада и радне средине и њихов утицај на здравље радника  
- врши преглед и анализу радног места, процену ризика на радном месту и 

одређује место са повећаним ризиком  
- предлаже мере за санацију постојећих ризика и стални надзор над условима рада 

и здрављем радно активне популације  
- обавља претходне и периодичне прегледе радника који раде на местима са 

повећаним ризиком  
- оцењује радну способност приликом запослења  
- утврђује способност за полагање возачког испита свих категорија  
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- утврђује способност за ношење оружја  
- утврђује способност за даље школовање  
- утврђује способност за старатељство над другим лицима  
- издаје лекарска уверења на захтев појединца или послодавца за: суд, стамбене 

комисије, осигуравајуће заводе и др.  
- ради експертизе радне способности  
- анализира повреде на раду и професионална обољења и предлаже мере 

превенције  
- бави се здравствено-васпитним радом, а све у циљу очувања радне способности 

и спречавања инвалидности  
 

 Служба за здравствену заштиту деце брине о деци узраста од  рођења до 
навршених 18 година, односно до завршетка средње школе. Служба је 
организована од одељења изабраних педијатара. 
Изабрани педијатри обављају превентивне и куративне прегледе деце и ученика. 

Превентивни прегледи се огледају у виду Саветовалишта за младе и 

Саветовалишта развојне педијатрије, систематских прегледа, контролних 

систематских прегледа и имунизације, као и у школском узрасту.  Одељење 

саветовалиштва за младе обавља рад са адолесцентима узраста од 10-19 година. 

Рад са младима је по типу индивидуалног разговора и групног рада . 

Саветовалиште развојне педијатрије има циљ да благовремено открива децу са 

факторима ризика, интензивно прати раст и развој те деце, обезбеђује 

стимулативни третман, у случају потребе упућује на виши ниво здравствене 

заштите деце са сметњама у ПМРу. Циљна група су деца од рођења до навршених 

6 (10) година, деца под ризиком и деца ометена у развоју. 

 Служба за здравствену заштиту жена обавља примарну заштиту жена Града 

Панчева  кроз превентиву и куративу. Спроводи континуирани здравствено-

васпитни рад  и обавља редовне контроле и лечење патолошких трудноћа које не 

захтевају хоспитализацију. Амбуланта за јувенилну и адолесцентну гинекологију 

поред превентивне и куративне делатности обавља здравствено васпитни рад 

путем Саветовалиштва за младе до 25 година, путем организованих предавања о 

хуманим односима међу половима, заштите од нежељене трудноће и полно 

преносивих болести која се одржавају у основним и средњим школама у граду. 

Школа за труднице обухвата психофизичку припрему трудница за порођај путем 

предавања и вежби. Рад у служби за здравствену заштиту жена  обавља се преко 

изабраног лекара, без упута од стране лекара опште медицине. 

 Служба за кућно лечење и негу спроводи лечење, здравствену негу и 

палијативно збрињавање у кућним условима осигураном лицу које је непокретно 

или чије кретање захтева помоћ друге особе. Спроводи и продужено болничко 

лечеље када је медицински неопходно.  

 Служба поливалентне патронаже: патронажна сестра већи део радног времена 

проводи у кућним посетама. Патронажна сестра редовно, од првог дана по 

изласку из породилишта посећује породиљу и новорођенче.  
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Ова сарадња се наставља до шесте године живота детета и после. Осим беба и 

породиља, патронажне сестре обилазе и пацијенте са хроничним болестима, 

грађане старије од 65 година, као и здраву популацију, а све у циљу здравствено-

васпитног рада на терену, односно превенције болести и унапређење здравља, 

као и по налогу изабраног лекара (опште медицине, педијатра и гинеколога). 

 Служба стоматолошке здравствене заштите прати и проучава здравствено стање 

и оболења уста и зуба грађана Града Панчева. У оквиру своје делатности служба 

спроводи превентивне и интерцептивне мере у циљу спречавања настајања 

оболења болести уста и зуба. Овим су нарочито обухваћени труднице и деца 

предшколског и школског узраста до завршетка редовног школовања. Примена 

здравственог васпитања, превентивних и интерцептивних мера, контролише се 

обавезним систематским прегледима у I, III, V, VII разреду као и контролним 

прегледима у II, IV, VI, VIII разреду. Служба стоматолошке заштите пружа 

стоматолошке као и специјалистичке стоматолошке услуге одраслима у смислу 

откривања, превенције и лечења болести уста и зуба. 

 Служба лабораторијске дијагностике: делатност лабораторијске дијагностике 

врши обраду великог броја узорака, хематолошких и биохемијских анализа, 

тестова хемостазе, преглед урина и фецеса. 

 Служба за радиолошку дијагностику врши све дијагностичке прегледе за 

потребе становништва укључујући рендген дијагностичка снимања: коштано-

зглобног система, плућа и срца, нативна снимања абдомена и уротракта, 

контрастна снимања гастроинтестиналног тракта, уринарног тракта, као и сва 

радиоскопска снимања из предходно наведених области, као и мамографска 

снимања.  

 Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге послове:  Служба 

за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове Дома здравља 

обавља правне, кадровске, техничке, опште послове, књиговодствене и 

аналитичке послове, финансијске послове, послове информатике, послове 

одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, јавне набавке 

и послове комуникације. Одељење за техничке послове обавља послове 

одржавања објекта, уређаја и опреме, израде инвестиционо-техничке 

документације, реализацију изградње и опремања објеката, инвестиционо 

одржавање, чишћење и спремање просторија и круга око објекта и прилазних 

путева. Усклађивањем својих активности ствара целовит систем за праћење 

пословања и изналажење нових могућности у оквирима планираних и 

уговорених активности, у сарадњи са филијалом Републичког завода за 

здравствено осигурање и Градском управом Града Панчева.  

 

Запослени у Дому здравља имају идентификационе картице на којима је назначено 

име и функција. На улазима у објекте Дома здравља постоје улази за приступ објекту 

за особе са инвалидитетом. 
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11)  ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Здравствена заштита код изабраног лекара 

 

Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без 

упута. 

Изабрани лекар дужан 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 из става 2. овог члана, здравствена установа дужна је да осигураном 

лицу обезбеди здравствену заштиту код другог лекара у истом року. 

Члан 35 

Изабрани лекар: 

организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних 

лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља 

превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено 

васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања; 

обавља прегледе и дијагностику; 

одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 

предлоге за наставак лечења осигураног лица; 

указује хитну медицинску помоћ; 

упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу 

одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених 

услуга 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; 

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

прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-

техничких помагала; 

спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; 

води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању 

осигураног лица, у складу са Законом; 

даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице 

на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са Законом; 

утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и повреде 

осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној 

лекарској комисији продужење привремене спречености за рад, осим ако 

Законом није друкчије одређено; 
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предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад 

осигураника са скраћеним радним временом у току лечења, у складу са 

Законом; 

утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања; 

утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге члана уже 

породице, у складу са чланом 79. став 1. Закона; 

даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао 

неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио; 

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

се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења 

здравствене заштите у иностранству; 

одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, с обзиром 

на његово здравствено стање; 

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

у складу са уговором између Републичког фонда, односно филијале и даваоца 

здравствених услуга. 

 

Поред послова из става 1. овог члана, 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 спречености за рад на основу непосредног 

прегледа осигураника и на основу медицинске документације. 

 

Изабрани лекар може овлашћења из члана 35. овог правилника, 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 случају из става 1. овог члана, 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, 
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или оцену радне способности по прописима о пензијском и инвалидском осигурању 

и у другим случајевима. 

 

 

1.2. Специјалистичко-консултативна здравствена заштита 

 

Специјалистичко-консултативну здравствену заштиту осигурано лице остварује у 

најближој здравственој установи на подручју матичне филијале са упутом изабраног 

лекара. 

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

даљим испитивањем и лечењем осигураног лица. 

Изабрани лекар уз упут из става 2. овог члана 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 из става 2. овог члана. 

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 из 

става 1. овог члана осигурано лице остварује на основу интерних упута лекара 

специјалиста по чијим захтевима се обављају специјалистичко-консултативни 

прегледи, односно неопходна дијагностика. 
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Лекар специјалиста обавезно у свом извештају из става 1. овог члана, 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 дужно да се јави изабраном лекару који га је упутио на преглед 

односно лечење, најкасније у року од три дана. 

Непридржавање обавезе из става 1. овог члана без оправданог разлога, сматра се 

намерним спречавањем и одуговлачењем лечења. 
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12) ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
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13)  ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 
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14)  ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
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15)  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 

 

Имовину Дома здравља чине права коришћења, управљања и располагања имовином у 
државној својини која се односи на покретне и непокретне ствари, новчана средства и 
хартије од вредности као и друга имовинска права. 
Дом здравља у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној 
својини има 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 
њеном наменом и у том циљу осигурава имовину. 
Одлуку о осигуравајућем друштву код кога ће се осигурати имовина Дома здравља, 
доноси Управни одбор 
 

 

16) ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

1. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА  
 
Носачи информација у Дому здравља Панчево чувају се у архиви и електронској бази 
података. Носачи информација којима располаже Дом здравља, настали у њеном раду 
или у вези са њеним радом чувају се у:  

 Архиви са предметима.  

 Електронска база података: У просторијама Дома здравља чува се на серверу 
Дома здравља,  

 финансијска документа о плаћању за потребе Дома здравља, укључујући и 
документацију о обрачуну и исплати плата, чува се у Дому здравља код лица 
овлашћеног за вођење финансијских послова,  

 Остала папирна документација: досијеа запослених – чувају се у Одељењу за 
кадровске послове,  

 Документација о регистрацији Дома здравља, отварању ПИБ-а, документација о 
набавци опреме и других средстава за рад Дома здравља, чувају се у надлежним 
Службама.  

 Документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих 
мера заштите и у складу са прописима о канцеларијском пословању и архивској 
грађи.  
 

Информације везане за рад Дома здравља, одобрени буџет и његово извршење, 
организацију, запослене изабране лекаре и друго представљене су у овом Информатору.  
 
 
2. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ДОМА ЗДРАВЉА  
 

 Закони и други позитивни прописи који регулишу област здравствене заштите и 
здравственог осигурања, записници са седница Управног и Надзорног одбора, 
комисија и тела, одлуке, уговори.  
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 Записнике са седница Управног и Надзорног одбора, као и издавање копија истих 
неће бити омогућено у случају да су седнице биле затворене за јавност, сходно 
Пословнику о раду Управног и Надзорног одбора Дома здравља.  

 Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја у Дому здравља је директор односно лице које он посебно 
овласти.  

 
3. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН/ УСТАНОВА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП  
 
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 
гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Дом здравља је дужан да 
заинтересованом лицу омогући увид, или изда копију документа који садржи 
информацију од јавног значаја, уколико је поседује или му је иначе доступна, а односи 
се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна. Све информације из овог 
Информатора којима Дом здравља располаже, а које су настале у раду или у вези са 
радом Дом здравља ће се саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ 
који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са 
одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када 
су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од слободног 
приступа информације од јавног значаја, као нпр. информација о личним подацима 
тражиоца информације, тј. жалиоца (нпр. адреса становања и други подаци за контакт), 
а чијим одавањем би се повредило право на приватност одређеног лица или друге 
информације таквог карактера до којих се дође у поступку одлучивања по жалби. Сви 
подаци о раду Дома здравља су доступни са ограничењем уколико се исти односе на 
службену и пословну тајну. Приступ се у начелу омогућава без ограничења, осим у 
случајевима када су посебним законом прописана ограничења односно када су у питању 
подаци везани за здравствено стање пацијената, а који су садржани у историји болести 
и здравственом картону пацијената. У вези са правом на увид у медицинску 
документацију примењује се одредбе Закона о правима пацијената и Закона о 
здравственој заштити. Подаци из медицинске документације -протокол и здравствени 
картон пацијената, спадају у личне податке о пацијенту и представљају службену тајну, 
коју су дужни да чувају сви здравствени радници, здравствени сарадници као и друга 
лица запослена у Дому здравља. Дужности чувања службене тајне здравствени радници, 
здравствени сарадници, као и друга лица запослена у Дому здравља могу бити 
ослобођени само на основу писменог или другог јасно и недвосмислено изреченог 
пристанка пацијента или одлуком суда. Захтеви који се односе на медицинску 
евиденцију могу се поднети у писменој или у усменој форми у складу са одредбама 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Сви захтеви решавају се 
на исти начин, поштујући предвиђену законску процедуру и предвиђене законске 
рокове.  
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У циљу обезбеђења и успешног извршавања одређених послова у Дому здравља, 
поједини подаци и акти представљају пословну тајну. Под пословном тајном, сматрају 
се:  

 план физичко-техничког обезбеђења;  

 подаци који се односе на процену имовине;  

 подаци и документација чије би саопштавање неовлашћеном лицу могло да 
штети интересима и пословном угледу Дома здравља.  

 
Документа и подаци који представљају пословну тајну трећим лицима може саопштити 
директор Дома здравља или од њега овлашћено лице у складу са Законом и Статутом 
Дома здравља и под условом да саопштавање пословне тајне не наноси штету Дому 
здравља. Не сматрају се повредом чувања пословне тајне саопштења података ако се ти 
подаци саопштавају у складу са Законом и Статутом Дома здравља. Повредом чувања 
пословне тајне не сматра се ни саопштавање на седницама Управног одбора или 
Надзорног одбора оних података који су неопходни ради вршења њихових функција. 
Запослени који на седницама Управног одбора и Надзорног одбора саопштава податке 
који представљају пословну тајну, дужан је да присутне упозори да се ти подаци сматрају 
пословном тајном и да су присутни дужни да то чувају као пословну тајну. Увид у 
документ је бесплатан. Копија документа издаје се уз обавезу тражиоца да плати 
накнаду нужних трошкова израде копије и трошкова упућивања.  
 
4. ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА ДОМА 
ЗДРАВЉА  
 
Фотографисање, аудио и видео снимање објекта Дома здравља није дозвољено. 
Изузетак је могућ само на основу писменог захтева и уз сагласност директора. Дом 
здравља поседује видео надзор у појединим објектима ради обезбеђења тих објеката.  
 
5. ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  
 
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, као и да му се 
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.  
Поступак за приступ информацијама од јавног значаја започиње на основу усменог или 
писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, односно 
седиште ако је тражилац правно лице, као и што прецизнији опис информације која се 
тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 
Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Дом здравља је дужан да без одлагања, а 
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању 
информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно 
изда му или упути копију тог документа.  
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Међутим, ако Дом здравља није у могућности, из оправданих разлога, да поступи у 
наведеном року, обавестиће о томе тражиоца и одредити накнадни рок, који не може 
бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева. Са обавештењем о томе да ће тражиоцу 
ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију 
тог документа, саопштиће тражиоцу време, место и начин на који ће му информација 
бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да 
не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са 
могућношћу да употребом своје опреме изради копију. Увид у документ који садржи 
тражену информацију, који је бесплатан, врши се у службеним просторијама Дома 
здравља. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који 
садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио Дом 
здравља од кога је информација тражена. Копија документа који садржи тражену 
информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде 
те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Влада је донела Уредбу о висини 
накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 
информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/06) којом је прописана 
висина накнаде нужних тршкова које плаћа тражилац информације за израду копије и 
упућивање копије докумената на којима се налази информација од јавног значаја. Дом 
здравља је дужан да заинтересованом лицу омогући увид или изда копију документа 
који садржи информацију од јавног значаја уколико је поседује или му је иначе доступна, 
а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Увид у документ је 
бесплатан. Дом здравља неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја, ако би тиме:  
 

 угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица,  

 угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење 
за кривично дело, вођење прекршајног поступка, вођење судског поступка, 
извршење пресуде, или спровођење казне, или који други правно уређен 
поступак или фер поступање и правично суђење,  

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

 битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи 
или битно отежао остварење оправданих економских интереса,  

 учинио доступним информацију или документа који је прописима или службеним 
актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена или 
друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица а због чијег би 
обављања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе 
заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.   

 
Дом здравља неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја, ако тражилац злоупотребљава правао на приступ информацијама од 
јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за 
истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број 
информација.  
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Дом здравља неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја, ако би тиме повредио приватност, право на углед или које друго право 
лица на које се тражена информација лично односи осим ако је лице на то пристало, ако 
се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром 
на функцију коју обавља и ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези 
са приватним животом дало повода за тражење информација. Дом здравља Панчево 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. Поступак за подношење захтева за остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја: Тражилац подноси писмени захтев Дому здравља за 
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати 
назив Дома здравља, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис 
информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако 
захтев не садржи све потребне податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 
лице Дома здравља дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке 
отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони 
недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о 
допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Дом здравља донеће 
закључак о одобацивању захтева као неуредног. Приступ информацијама: Дом здравља 
је дужан да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, 
при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је 
захтев поднет писмено. Одлучивање по захтеву: Дом здравља је дужан да без одлагања, 
а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању 
информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно 
изда му или упути копију. Захтев се решава у року од 48 сати од пријема, уколико се ради 
о информацији од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, угрожавање или 
заштиту здравља становништва и животне средине. Уколико Дом здравља није из 
оправданих разлога у могућности да захтев реши у датим роковима, дужан је да о томе 
обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана 
пријема захтева. Дом здравља сачињава службену белешку уколико удовољи захтеву. 
Дом здравља доноси решење са образложењем и упутом на правно средство, уколико 
одбије захтев у целини или делимично.  
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  
 

Информације о телефонима за заказивање прегледа и радном времену амбуланти. 

Преглед захтева, жалби и других мера предузетих од стране заинтересованих лица и 

одлуке поводом истих.  

Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја за 2018. годину 

Ред. 
Бр. 

Тражилац 
информације 

Број 
поднетих 
захтева 

Број 
усвојених 

захтева 

Број 
делимично 
усвојених 

захтева 

Број 
одбачених 

захтева 

Број 
одбијених 

захтева 

1. Грађани 5 5 / / / 

2. Медији / / / / / 

3. НВО и удружења 
грађана 

/ / / / / 

4. Политичке странке / / / / / 

5. Органи власти / / / / / 

6. Остало / / / / / 

 УКУПНО 5 5 / / / 
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ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ УСТАНОВЕ  
 

 Закон о здравственој заштити 

 Закон о здравственом осигурању 

 Закон о правима пацијената 

 Закон о коморама здравствених радника 

 Закон о лековима и медицинским средствима 

 Закон о заштити становништва од заразних болести 

 Закон о заштити лица са менталним сметњама 

 Закон о лечењу неплодности и поступцима биомедицински потпомогнутог 

зачећа 

 Закон о трансплантацији органа 

 Закон о трансплантацији ћелија и ткива  

 Закон о трансфузиолошкој делатности  

 Закон о буџету Републике Србије  

 Закон о јавним службама  

 Закон о јавним набавкама  

 Закон о општем управном поступку  

 Закон о облигационим односима  

 Закон о безбедности и здрављу на раду  

 Закон о заштити од пожара  

 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом  

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја  

 Закон о раду и др.  

 Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република 

Србија  

 Правилник о раду Дома здравља Панчево 

 Статут Дома здравља Панчево 

 Уредба о плану мреже здравствених установа 

 Уредба о Националном програму раног откривања карцинома дојке  

 Уредба о Националном програму раног откривања карцинома грлића материце  

 Уредба о Националном програму раног откривања колоректалног карцинома    

 

 

 

 

                    Д И Р Е К Т О Р   

Др Стојан Вишекруна   


