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САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
                          ЋУПРИЈА „ПОМОРАВЉЕ“ У ЋУПРИЈИ 
 

 
 
 

 

1. Основни подаци о Заводу за јавно здравље „Поморавље“ у Ћуприји 
 

2. Организациона структура ЗЗЈЗ „Поморавље“ 
 

3. Oпис функција руководиоца 
 

4. Правила у вези са јавношћу рада 
 

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
 

6. Опис надлежности, обавеза и овлашћења 

 

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 
 

8. Навођење прописа 
 

9. Услуге које се пружају заинтересованим лицима 

 

10. Поступак ради пружања услуга 

 

11. Преглед захтева ,жалби и одговора  

 

12. Преглед података о пруженим услугама 
 

13. Подаци о приходима и расходима 
 

14. Подаци о јавним набавкама 
 

15. Подаци о државној помоћи 
 

16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 
 

17. Подаци о средствима рада 
 

18. Чување носача информација 
 

19. Врсте информација у поседу 

 
20. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ 

 
21. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

1.ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ 
 
 
 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЋУПРИЈА „ПОМОРАВЉЕ“ У ЋУПРИЈИ 
 

СЕДИШТЕ  
                                                      Миодрага Новаковића 78  

     Ћуприја 

 

Матични број: 
07166923 

 

ПИБ:  
101527126 

 

контакт.  
035/8470-036; факс: 035/8470-559  

                                                                                  www.zzjzcuprija.com 

е-mail 

                                                                 zjz._cuprija@mts.rs 
 
 

контакт тел  
035/8470-036 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Први информатор о раду објављен је дана децембра 2018. год. на веб страници 
ЗЗЈЗ Ћуприја  www.zzjzcuprija.com. као под линк ИНФОРМАТОР О РАДУ. 

 

Право на увид у Информатор о раду ЗЗЈЗ Ћуприја, као и штампана копија 

Информатора
1
или 

његових делова грађани могу остварити у службеним просторијама установе,  
ул. Миодрага Новаковића 78,  

или путем интернет презентације www.zzjzcuprija.com. 

 

 

 

 
Информатор је израђен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу ин-формацијама 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), које је ступило на 
снагу 29. 09. 2010. године. 

http://www.zzjzcuprija.com/
mailto:zjz._cuprija@mts.rs
http://www.zzjzcuprija.com/
http://www.zzjzcuprija.com/


 
 
 

 

 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗЗЈЗ ,,ПОМОРАВЉЕ“ 
 
 
 

 Организациона структура Завода одређена је Законом о здравственој заштити, 

Статутом Завода за јавно здравље Ћуприја, Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова. Основна делатност  Завода обавља се у оквиру следећих 

организационих јединица:  

 

• Центар за промоцију здравља 

• Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, 

информатику и биостатистику у здравству 

• Центар за контролу и превенцију болести 

• Центар за хигијену и хуману екологију 

1. Одељење за хигијену и хуману екологију 

2. Лабораторијa за санитарну и токсиколошку хемију 

3. Лабораторијa за санитарну микробиологију 

4. Мобилна лабораторија за емисиона, имисиона и акцидентна мерења 

• Центар за микробиологију 

                1.  Лабораторијa за клиничку микробиологију 

• Службa за правне и економскo-финансијске послове 

• Службa за техничке и друге сличне послове 



 
 

 
 

                         

  

 

 
 

 
 
 
 
   
                               
                               
 
 

 
   
 

 

      

 Пом. дир. за унутрашњу организацију 
Spec. prav. Душан  Катић 

Помоћник директора за финансије 
Dipl aecc  Олга Богосављевић 

Доктор медицине ВСС/2 

Спец.јав.здравља ВСС/1 
Лабораторијски тех.ССС/1 

Доктор медицине ВСС/2 
Лабораторијски техничар ССС/7 

Специјалиста фармацеут/1 
Дипломирани биолог ВСС/1 

 

Специјалиста хемичар ВСС/2 
Специјалиста биохемичар ВСС/1 
Dipl ing технологије ВСС/1 

Виши дијететичар-нутриц. ВШС/1 
Лабораторијски техничар ССС/6 

Дипл. агроекономиста ВСС/1 
Економиста ВШС/1 

Економски техничар ССС/5 

Адм.техничар ССС/1 

 

Центар за промоцију 
здравља 

Hачелник Dr Нада 
Ђорђевић 

Доктор медицине ВСС/4 

Виши санитарни техничар ВШС/4 
Лабораторијски техничар ССС/3 

Центар за контролу и 
превенцију болести 
Hачелник Dr Весна 

Стефановић 

Центар за хигијену и 
хуману екологију  

Hачелник Mr sci med 
Владан Влајковић 

Лабораторију за санитарну 
и токсиколошку хемију 
Технички руководилац  

Spec. hem. Слађана 

Вељковић 

Центар за клиничку 
микробиологију 

Hачелник  
Dr sci med Љиљана 

Петровић Јеремић 

Лабораторију за клиничку 
микробиологију 

Технички руководилац Dr 
sci med Љиљана 

Петровић Јеремић 

 

Службу за правне и 
економске послове – 
финансијске послове 

Шеф Dipl aecc Олга 
Богосављевић 

Одељење за хигијену и 
хуману екологију 
Шеф Mr sci med  

Владан Влајковић 

Доктор медицине ВСС/2 

Виши хем. техничар ВШС/1 

Лабораторијски техничар ССС/6 

 

 

Специјалиста правник ВСС/1 

Дипл.инг.зашт.жив.сред. ВСС/1 
Дактилограф ОШ/1 

Перач посуђа ОШ/3  
Хигијеничар НКР/1 

 

Службу за техничке и друге 
сличне послове 
Шеф  Spec. prav. 
Душан    Катић 

 

Дипл.хемичар ВСС/1 

Лабораторијски техничар ССС/3 

 

Мобилна екотоксиколошка 
лабораторија  

Технички руководилац 

Dipl hem Ненад Петровић  

Доктор медицине ВСС/1 

Дипломирани биолог ВСС/1 

Лабораторијски техничар ССС/8 

Лабораторију за санитарну 
микробиологију 

Технички руководилац Dr 
Видосава Ђурић 

Директор 
Dr Горан Радовановић 

 

Помоћник директора за квалитет 
Spec. hem. Бранкица Мирковић 

 

Центар за анализу, 
планирање и организацију 

здравствене заштите, 
информатику и 

биостатистику у здравству 
Hачелник Dr Драгана 

Радовановић 
 

Доктор медицине ВСС/2 

Дипл инг ел. ВСС/1  
Мед. техничар ССС/3 

 



Центар за промоцију здравља 

 
Здравствени радници и здравствени  сарадници у оквиру овог центра баве се: 

1. Програмирањем и планирањем здравствено-васпитног рада. 

2. Праћењем и проучавањем здравствене културе становништва. 

3. Успостављањем одговарајућих модела здравствено-васпитног рада са 

становништвом, здравственим радницима и осталим  радницима у другим 

секторима који су везани за здравствену заштиту и врше евалуацију здравствено-

васпитних програма и непосредно  учествују у здравственом васпитању народа. 

 

У оквиру еколошког васпитања баве се: 

1. Програмирањем и планирањем еколошког васпитања. 

2. Праћењем, проучавањем еколошке културе становништва. 

3. Успостављањем одговарајућих модела еколошко-васпитаног рада са 

становништвом,здравственим радницима и осталим  радницима у другим 

секторима који су везани за  еколошку заштиту и врше евалуацију  еколошко-

васпитних програма и непосредно учествују у еколошком васпитању народа. 

 

У оквиру мулти медијске активности баве се: 

1. Здравственим  новинарством. 

2. Припремањем радио, ТВ емисија и чланака за новине и часописе из делатности 

Завода, и учествовањем у емисијама. 

3. Сарадњом са локалним  масовним медијима и дражавним  и другим медијима ради 

обезбеђења простора за програме и емисије које припрема Завод. 

4. Уређивањем часописа, агитки, публикација и брошура из области заштите здравља. 

5. Учешће у разним стручним телима везаним за здравствену делатност и здравствену 

заштиту, унутрашњи и спољни надзор над стручним радом у поменутим областима 

у Заводу или ван њега. 

 

Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, 

информатику и биостатистику у здравству 

 
Здравствени  радници и здравствени сарадници у оквиру овог центра баве се: 

1. Праћењем, предлагањем и унапређењем организације рада здравствене делатности 

и здравствене заштите у здравственим установа и другим облицима здравствене 

делатности на подручју које покрива Завод за јавно здравље Ћуприја “Поморавље” 

у Ћуприји, према законским прописима. 

2. Планирањем и програмирањем целокупне здравствене заштите и здравствене 

делатности  на подручју које покрива Завод за јавно здравље Ћуприја “Поморавље” 

у Ћуприји, уз евалуацију појединих планова и програма, по потреби и према 

законским прописима. 

3. Корекција рада потребних садржаја из области социјалне медицине са 

Републичким заводом за  здравствено осигурање, другим заводима и  институтима 

за јавно  здравље  у Републици Србији. 



4. Учешће у разним стручним телима везаним за здравствену делатност и здравствену 

заштиту,  унутрашњи и спољни надзор над стручним радом у поменутим 

областима, у Заводу или  ван њега. 

5. Едукацијом здравствених радника и здраваствених сарадника различитог профила 

из области социјалне медицине  према законским прописима. 

6. Сарадња и припремање одговарајућих материјала у оквиру здравственог 

новинарства и  других средстава масовног комуницирања из обалсти социјалне 

медицине. 

7. Стручно – методолошка сарадња са другим службама Завода за јавно здравље 

Ћуприја, “Поморавље” у Ћуприји на разним пословима у оквиру редовне 

делатности, или у ванредним условима. 

8. Прикупљање, обрада, презентирање различитих материјала, до њиховог 

архивирања. 

9. Спровођењем одредаба Закона који регулишу ову област. 

10. Изучавањем појаве које се мере статистичким параметрима. 

11. Спровођењем стручно-методолошких активности у тој области. 

12. Прикупљањем, сређивањем и обрадом  свих стастичких података предвиђених  

Закона о  евиденцијама у области здравства. 

13. Старањем о исправности и благовременом слању предвиђених извештаја 

надлежним субјектима. 

14. Вршењем стручно-методолошке и едукативне активности из области здравствене 

статистике на подручју на коме Завод обавља своју делатност. 

15. Припремање статистичке грађе за анализу здравственог стања становништва и 

осталих научно-истраживачких пројекта. 

16. Омогућавањем коришћења прикупљених статистичких података свим  

заинтересованим субјектима из  здравственог система и ван њега. 

17. Изучавање и  економско – финансијских фактора од утицаја на здравље. 

18. Израдом анализа о економији здравствене службе. 

19.  Економијом  здравства. 

20. Проучавањем и праћењем савремених информационих токова а посебно  

информационим системима у здравству, као и иницирањем унапређивања 

информационих система у здравству. 

21. Научно – истраживачким радом. 

22. Едукацијом здравствених радника из области информатике. 

23. Креирањем и одржавањем база података у здравству. 



24. Припремањем и применом нових апликација у свакодневном раду. 

25. Одржавањем и архивирањем програма и података из области здравства. 

26. Статистистичком обрадом  података и статистичким  истраживањем. 

 

Центар за контролу и превенцију болести 
 

Здравствени радници у оквиру овог центра баве се: 

1. Праћењем  и анализирањем података о кретању заразних болести на подручју    

општине Ћуприја и Поморавског округа и  израдом периодичних извештаја. 

2. Проучавањем епидемијског процеса и предлагањем и спровођењем потребних мера 

у циљу спречавања и сузбијања заразних болести. 

3. Прегледом лица оболелих од заразних болести и прегледом лица за која се сумњс 

да су оболела од ових болести и пријављивање истих. 

4.  Активним епидемиолошким испитивањем ради откривања извора, путева и начина 

преношења  заразних болести ради њиховог сузбијања. 

5. Епидемиолошким надзором према законским прописима. 

6. Обавезним  здравственим прегледом одређених категорија запослених, других лица 

и клицоноша. 

7. Планирањем рада на спречавању, сузбијању, искорењивању и елиминисању 

заразних болести. 

8. Стручно – методолошком делатношћу у области епидемиологије заразних болести. 

9. Едукацијом здравствених  и других радника. 

10. Праћењем и проучавањем појаве и кретања разбољевања од хроничних          

незаразних  болести. 

11. Потребним истраживањима у циљу откривања етиолошких фактора (фактора 

ризика) који утичу на појаву хроничних незаразних болести. 

12. Сарађивањем са другим профилима медицине у циљу успостављања адекватне 

евиденције и пријављивања оболелих од хроничних незаразних болести. 

13. Спровођење програмских задатака на смањењу морбидитета и морталитета од  

хроничних незаразних болести. 

14. Стручно  – методолошком делатношћу у области епидемиологије хроничних 

незаразних болести. 

15. Спровођењем епидемиолошког надзора. 

16. Спровођењем санитарно-хигијенског надзора. 

17. Учествовањем у раду комисија за заштиту од болничких инфекција. 



18. Предлагањем и спровођењем мера за заштиту од ширења заразних болести унутар 

здравствених установа. 

19. Предлагањем  програма, плана и стручно-методолошких упутства за заштиту од 

ширења болничких инфекција. 

20. Пријављивањем болничких инфекција и епидемија болничких инфекција и 

спречавањем и сузбијањем истих. 

21. Учествовањем у организацији, планирању спровођењу и контроли извођења 

обавезних имунизација на подручју округа. 

22. Имунизацијом против одређених заразних болести. 

23.  Серопрофилаксом одређених заразних болести. 

24. Хемиопрофилаксом одређених заразних болести. 

25. Праћењем епидемиолошке ситуације и у складу са законским прописима  

спровођењем дезинфекције-дезинсекције и дератизације. 

26. Праћењем раширености и активности вектора заразних болести. 

 

Одељење за хигијену и хуману екологију 
 

Здравствени радници и здравствени сарадници у оквиру овог одељења баве се: 

1. Контролом снабдевања водом за пиће. 

2. Диспозицијом отпадних материјала. 

3. Хигијеном насеља. 

4. Контролом отпадних вода. 

5. Аерозагађењима. 

6. Штетним материјама у храни и води. 

7. Акцидентним ситуацијама. 

8. Хигијенско – санитарни надзор у  објектима за производњу и промет животних 

намирница. 

9. Контролом санитарно-хигијенских услова у објектима за исхрану. 

10. Испитивање исхране и ухрањености становништва. 

11. Планирањем исхране појединих категорија осигураника и других грађана. 

12. Прегледом пацијената и прописивањем дијететског режима. 

13. Хигијенско  санитарним надзором  школских објекта , предшколских установа и 

установа за боравак деце и омладине. 



 

 

 

Лабораторијa за санитарну и токсиколошку хемију 
 

Здравствени  радници и здравствени сарадници у оквиру  ове лабораторије баве се: 

1. Анализом животних намирница у смислу састава и здравствене исправности, 

сходно савременим методама. 

2. Хемијском  анализом пијаћих вода, као и анализом предмета опште употребе. 

3. Хемијском анализом отпадних вода. 

4. Хемијском анализом аерозагађења. 

5. Токсиколошким анализама биолошког материјала. 

6. Токсиколошким анализама вода, намирница, отпадних вода и других материјала. 

 

 

Лабораторијa за санитарну микробиологију 
 

Здравствени  радници у оквиру ове лабораторије баве се: 

1. Микробиолошком анализом животних намирница, воде за пиће, површинских и 

базенских вода, отпадних вода, ваздуха, предмета опште употребе и др. 

2. Стручно-методолошком делатношћу у области санитарне микробиологије. 

3. Едукацијом здравствених и других радника. 

3. Другим пословима из области струке. 

 

 

Мобилна лабораторија за емисиона, имисиона и акцидентна мерења 
 

Здравствени  радници и здравствени сарадници у оквиру  ове лабораторије баве се: 

1. Мерењем и узорковањем у области аерозагађења, земљишта,отпада и седимента. 

2. Издавањем извештаја о испитивању. 

3. Тумачењем резултата испитивања и давање мишљења. 

4. Стручно-методолошком делатношћу у области аерозагађења, земљишта,отпада и 

седимента. 

5. Едукативном делатношћу у области аерозагађења. 

 

 

 

 

 

 



Центар за микробиологију 

 

Здравствени  радници у оквиру ове лабораторије баве се: 

1. Врше изоловање и идентификацију патогених бактерија (SBH групе A, 

Staphylococcus aureus, Pneumococcus, Haemophilus influenzae, E. Coli, Enterobacter 

spp. итд);  

2. Доказивање антигена  Helicobacter pylori и Rota Adenovirusa у столици 

3. Доказивање Yersiniе enterocoliticе и Campylobacter spp.  у  столици 

4. Обавља испитивање осетљивости изолованих бактерија на антибактеријска 

средства диск дифузионом методом и аутоматским системом Felix; 

5. Обавља изоловање и идентификација гљива из рода Candida и групе Dermatophytae 

(Epidermophyton, Microsporum,Trichophyton) и антимикограм  

6. Обавља идентификација паразита и протозоа (Enterobius vermicularis, Entamoeba 

hystolitica, Lamblia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Demodex spp.) столице  

7. Обавља серолошку  дијагностику бактеријских и вирусних инфекција 

(CMV,Borrelia Burgoriferi, Toxoplasma Gondii,Rubella virus, EBV VCA, Coxsackie 

virus, Chlamydia trachomatis, Morbilli virus,HSV1,HSV2, Parvovirus B19, HIV i HAV; 

ASL, латекс RF,) 

8. Идентификација микроорганизама у хемокултури аутоматским системом 

 

 

 

Служба за правне, економске-финансијске и техничке послове 
 

На правним, економско-финансијским и техничким пословима раде немедицински 

радници који својим радом доприносе да Завод успешно и законито  послује. 

У оквиру ове службе радници обављају следеће послове: 

1. Заступање Завода, састављање свих врста поднесека, обављање нормативне 

делатности, послове из области радних односа, стручну обраду материјала за 

седнице органа управљања. 

2. Административне послове, пријем и експедиција поште, архивирање и чување   

предмета. 

3. Обезбеђује податке о пословању и податке о резултатима пословања у складу са 

законом и општим актом Завода. 

4. Воде пословне и састављају рачуноводствене исказе Завода. 

5. Врши ревалоризацију нематријалних и матријалних услуга и остале послове у 

оквиру економско-финансиског пословања. 

6. Обезбеђују функционисање возног парка у складу са Правилником о коришћењу 

путничких возила. 



7. Обезбеђују функционисање система за грејање Завода. 

8. Обезбеђују одржавање хигијене у просторијама Завода , и  кругу Завода. 

 

Служба за правне, економске-финансијске и техничке послове 

На правним, економско-финансијским и техничким пословима раде немедицински 

радници који својим радом доприносе да Завод успешно и законито  послује. 

У оквиру ове службе радници обављају следеће послове: 

1. Заступање Завода, састављање свих врста поднесека, обављање нормативне 

делатности, послове из области радних односа, стручну обраду материјала за 

седнице органа управљања. 

2. Административне послове, пријем и експедиција поште, архивирање и чување   

предмета. 

3. Обезбеђује податке о пословању и податке о резултатима пословања у складу са 

законом и општим актом Завода. 

4. Воде пословне и састављају рачуноводствене исказе Завода. 

5. Врши ревалоризацију нематријалних и матријалних услуга и остале послове у 

оквиру економско-финансиског пословања. 

6. Обезбеђују функционисање возног парка у складу са Правилником о коришћењу 

путничких возила. 

7. Обезбеђују функционисање система за грејање Завода. 

8. Обезбеђују одржавање хигијене у просторијама Завода , и  кругу Завода. 

 

 

Контакт подаци: 

Директор: 

Dr med. spec. Горан Радовановић 

Директор Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ 

direktor@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 104 

035/8470-559 

Dipl. aecc. Олга Богосављевић 

Помоћник директора за финансије и Шеф службе за правне и економскo –  финансијске 

послове 

fin.direktor@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 103 

035/8470-559 

mailto:direktor@zzjzcuprija.com
mailto:fin.direktor@zzjzcuprija.com


Dipl.hem. spec. Бранкица Мирковић 

Помоћник директора за квалитет 

kvalitet@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 106 

035/8470-559 

 

Dipl. hem. Ненад Петровић 

Технички руководилац мобилне екотоксиколошке лабораторије 

amb.vazduh@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 123 

035/8470-559 

Dr med.spec. Нада Ђорђевић 

Начелник центра за промоцију здравља 

zdravlje@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 106 

035/8470-559 

Prim dr Драгана Радовановић 

Начелник центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, 

информатику и биостатистику у здравству 

socijalna@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 109 

035/8470-559 

Dr med.spec. Весна Стефановић 

Начелник центар за контролу и превенцију болести 

epi@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 124 

035/8470-559 

Mr sci.med.dr Владан Влајковић 

Начелник центар за хигијену и хуману екологију 

higijena@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 107 

Mr sci. med.dr Љиљана Петровић Јеремић 

Начелник центар за  микробиологију и Шеф лабораторије за клиничку микробиологију 

mikro.klin@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 122 

035/8470-559 

mailto:kvalitet@zzjzcuprija.com
mailto:amb.vazduh@zzjzcuprija.com
mailto:zdravlje@zzjzcuprija.com
mailto:socijalna@zzjzcuprija.com
mailto:epi@zzjzcuprija.com
mailto:higijena@zzjzcuprija.com
mailto:mikro.klin@zzjzcuprija.com


 

Dipl hem. spec.  Слађана Вељковић 

Технички руководилац лабораторије за санитарну и токсиколошку хемију 

hemija@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 121 

035/8470-559 

Dr med.spec. Видосава Ђурић 

Технички руководилац лабораторије за санитарну микробиологију 

 mikro.san@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 121 

035/8470-559 

Dipl.prav. Душан Катић 

Шеф службе за техничке и друге послове 

Помоћник директора за унутрашњу организацију 

pravna@zzjzcuprija.com 

035/8473-289 лок. 103 

035/8470-559 

 

 

3.ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИОЦА 

 
 
Органе Завода, у складу са законом, именује и разрешава Влада Републике Србије. 

 

 Управни одбор 

 

1. доноси статут здравствене установе 

2. доноси друге опште акте установе у складу са законом 

3. одлучује о пословању здравствене установе 

4. доноси програм рада и развоја 

5. доноси финансијски план и годишњи обрачун здравствене установе 

6. усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе 

7. одлучује о коришћењу средстава здравствене установе у складу са законом 

8. расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање 

функције директора 

9. обавља и друге послове утврђене законом и статутом 

mailto:hemija@zzjzcuprija.com
mailto:mikro.san@zzjzcuprija.com
mailto:pravna@zzjzcuprija.com


Управни одбор има пет чланова од којих су два члана из здравствене установе,а три члана 

чине представници оснивача. Чланови управног одбора именују се на период од четри 

године. 

 

Надзорни одбор 

 

1. Обавља надзор над радом и пословањем Завода 

2. Разматра периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу 

са прописима 

3. Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Завода воде уредно и у складу 

са прописима 

4. Врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским 

пословањем 

5. Врши увид у спровођење одлука Управног одбора  

6. Доноси пословник о свом раду 

7. Обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом 

Надзорни одбор се састоји од три члана од којих је један члан из здравствене установе ,а 

два члан чине представници оснивача. Чланови надзорног одбора се именују на период од 

четри године. 

 

Директор 

 

 Директор је именован од стране Владе Републике Србије, на основу предлога Управног    

одбора, решењем Владе Републике Србије. 

 Директор Завода врши следеће послове: 

1. Организује и руководи процесом рада Завода 

2. Организује благовремено и квалитетно пружње услуга здравствене заштите и 

спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и 

здравствених сарадника 

3. Стара се о законитости рада Завода 

4. Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са 

законом и општим актима 

5. Финансијски план и програм рада Завода извршава у складу са законом 

6. Доноси акт о организацији и систематизацији послова у Заводу 

7. Доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника 



8. Спроведи извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других 

законом овлашћених органа 

9. Утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време 

штрајка у складу са законом 

10. Врши и друге послове предвиђене законом и статутом 

11. Дефинише политику квалитета и циљеве Завода 

12. Дефинише пословни план 

13. Обезбеђује ресурсе   

14. Одобрава превентивне мере 

      

 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Порески идентификациони број Завода за јавно здравље Ћуприја 101527126 

Матични број Завода за јавно здравље Ћуприја 7166923. 

Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је Душан Катић 

Контакт телефон: 035/8473-289 локал 103 

Радно време  Завода за јавно здравље у Ћуприји  

            Радним данима:  07:00- 15:00 

Адреса: Миодрага Новаковића  број 78.  

                       35230 Ћуприја 

 

 

4.1 ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уређују се права 

на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради 

остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског 

поретка и отвореног друштва.     

   Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом 

располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, 

садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан 

интерес да зна.  

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да 

ли је извор информације орган јавне власти или које друго, лице, није битан носач 

информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ 



који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, 

нити су битна друга слична својства информације.  

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.  

 

4.2 ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУПАЊЕ                                                                                 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).  

Захтев мора садржати назив органа власти, 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 податке из става 2. овог члана, односно ако захтев није 

уредан, овлашћено лице органа власти 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, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.  

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

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

евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.  

Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити 

и захтев који није сачињен на том обрасцу.  

Орган власти дужан је 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. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа 

власти од кога је информација тражена. 

 



 

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

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:* 

 

 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______201__ 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.  



5.СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД  

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 

гласник РС” бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) у досадашњем периоду Заводу за 

јавно здравље Ћуприја  упућивани су захтеви за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја. Сви поднети захтеви су усвојени и тражиоцима су 

пружене информације у оквиру надлежности и обиму којим је овај Завод располагао.   

Тражиоци информација су од Завода за јавно здравље Ћуприја, најчешће тражили 

следеће информације од јавног значаја: 

▪ Податке о водоснабдевању и квалитету вода; 

▪ Статистичке податке о ХНО; 

▪ Податке о квалитету ваздуха; 

▪ Податке мониторинга животне средине  

▪ Податке о вакцинама; 

▪ Информације везане за полагање стручног испита; 

▪ Информације о услугама клиничке микробиологије које иду на терет обавезног 

здравственог осигурања , као и за услуге које се наплаћују; 

▪ Информације везане за санитарне прегледе   

▪ Информације везане за ДДД послове; 

▪ Информације везане за испитивање намирница; 

▪ Информације о испитивању вода из приватних бунара; 

▪ Испитивање отпадних вода. 

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ 

 

Законом о здравственој заштити уређено је да је Завод за јавно здравље Ћуприја  

правно лице са статусом установе која обавља високоспецијализовану, социјално-

медицинску, хигијенску и епидемиолошку здравствену делатност на територији 

Републике Србије.  

 

 



7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ, НАДЛЕЖНОСТИ,   

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Делатност и обавезе Завода за јавно здравље произилазе из Закона о здравственој 

заштити и Статута Завода за јавно здравље (чл. 136. Закона и чл. 14, чл. 15. Статута). 

1. У оквиру своје делатности, Завод: 

2. Прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава 

надлежне органе и јавност,  

3. Прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва, 

4. Предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и 

активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва. 

5. Врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом 

здрављу. 

6. Врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите. 

7. Планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених 

сарадника. 

8. Подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система. 

9. Врши примењена истраживања у области јавног здравља. 

10. Сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и 

решавању здравствених проблема становништва. 

11. Учествује у изради стратешких и законских докумената у области здравствене 

заштите, јавног здравља и промоције здравља 

12. Континуирано креира и развија окружење које подржава здравље и здраве изборе 

и промоцију здравља посебних и вулнерабилних група као и промоцију здравља 

породице у оквиру здравствено промотивних интервентних посебних програма, 

13. Прикупља, обрађује, анализира и даје оцене о усаглашености планова рада 

здравствених установа и извештаја о  извршењу планова рада, 

14. Учествује у развоју и имплементацији интегрисаног здравствено-информационог 

система, 

15. Прикупља, обрађује и анализира збирне здравствено-статистичке и друге податке 

од интереса за здравствено стање становништва и рад здравствених установа, 

16. Прикупља и обрађује податке о здравственом стању, обољевању и смртности 

становништва од заразних болести, о хигијенским и епидемиолошким приликама, 

предлаже и спроводи мере у циљу спречавања, сузбијања, елиминације и 

ерадикације одређених заразних болести и епидемија, нових заразних болести и 



болести одпосебног социо-медицинског значаја, врши анализу и процену 

епидемиолошке ситуације, пружа стручно-методолошку помоћ установама 

примарне здравствене заштите и обезбеђује сталну приправнодт мобилних 

епидемиолошких екипа, 

17. Спроводи надзор над болничким инфекцијама, 

18. Прати епидемиолошку ситуацију заразних, полних болести, ХИВ и AIDS-a, 

зооноза, Лајмске болести  

19. Прати кретање незаразних болести, испитује присутност фактора ризика за 

настанак болести и предлаже мере за очување и унапређење здравља  

20. Планира, организује и прати спровођење обавезне имунизације, организује и 

спроводи имунизацију по епидемиолошким и клиничким индикацијама  

21. Спроводи здравствене прегледе одређених категорија запослених у  здравственим 

установама, другим облицима здравствене делатности, других приватних лица, 

предузетника и клицоноша у складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести 

22. Учествује у брзој процени новонастале ситуације у ванредним приликама, 

сагледава величину и обим последица катастрофе, утврђује неопходне потребе 

погођене популације, уочава непосредну опасност по здравље и ризичне факторе и 

предлаже и предузима неопходне мере заштите 

23. Обавља бактериолошку, паразитолошку, серолошку и биохемијску дијагностику у 

циљу спречавања и сузбијања заразних болести, 

24. Обрађује и испитује прикупљени биолошки материјал ради крајње 

идентификације и изолације узрочника заразних болести 

25. Врши лабораторијску дијагностику незаразних болести 

26. Припрема, планира и реализује програме за праћење стања животне средине-

ваздуха, површинских вода, подземних вода, зенљишта и седимената, стајаћих 

вода и водотокова, комуналне буке и вибрација, нејонизујућег зрачења, воде за 

пиће, животних намирница, предмета опште употребе, минералних вода за пиће и 

других вода које служе за производњу и прераду животних намирница и 

санитарно-хигијенске и рекреативне потребе 

27. Сарађује на изради програма за очување и заштиту здравља становништва од 

загађене животне средине 

28. Евидентира, прикупља и анализира податке о факторима ризика по здравље људи 

присутних у животној средини са предлогом мера за унапређење стања 

29. Прати и проучава хигијенске и друге услове у којима становништво живи и ради 

30. Обавља санитарно-хигијенски надзор у објектима под санитарним надзором и 



другим објектима у којима се обавља делатност од јавног интереса у складу са 

законом којим се уређује област санитарног надзора 

31. Обавља лабораторијска испитивања у области санитарне микробиологије, 

санитарне хемије и екотоксикологије у складу са домаћим и међународним 

стандардима и регулативом и то у узорцима ваздуха, површинских вода, 

подземних вода, зенљишта и седимената, водотока, воде за пиће, вода за 

рекреацију, животних намирница, минералних вода за пиће, предмета опште 

употребе, чврстог и течног отпада и отпадних вода ради утврђивања њихове 

здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета 

32. Обавља контролу здравствене исправности и квалитета и ефикасности производа 

33. Обавља испитивање отпада (карактеризација, категоризација и др) и предлаже 

начин поступања са чврстим и течним отпадом 

34. Организује и спроводи уништавање и дефинитивно одлагање медицинског отпада 

из здравствених и других установа 

 

35. Утврђује и спроводи мере у елементарним и другим већим непогодама и 

ванредним приликама, 

36. Учествује у превенцији, приправности, одговору на хемијске удесе, предлаже мере 

санације и обезбеђује мобилну екотоксиколошку екипу 

  

8. НАВОЂЕЊЕ  ПРОПИСА 

 

Прописи који уређују област јавног здравља као националне стратегије и програми 

доступни су на адреси Министарства здравља „Документа”:  http://zdravlje.gov.rs. 

Обим, садржај и начин остваривања права на превентивне, дијагностичке и друге 

здравствене услуге из социјално-медицинске, хигијенско-еколошке, епидемиолошке, 

микробиолошке и информатичке делатности, уређен је Законом о здравственој заштити и 

Законом о јавном здрављу, подзаконским актима и општим актима Завода за јавно 

здравље Ћуприја. 

У поступцима одлучивања о правима на превентивне, дијагностичке и друге 

здравствене услуге, Завод за јавно здравље Ћуприја примењује и друге законске прописе и 

подзаконска акта који уређују област јавног здравља. 

 

 

 

http://zdravlje.gov.rs/


Закони 

- Закон о евиденцијама у области здравља 

- Закон о јавном здрављу 

- Закон о санитарном надзору 

- Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму 

- Закон о заштити становништва од заразних болести 

- Закон о здравственој заштити  

- Закон о управљању медицинским отпадом  

- Закон о безбедности хране  

- Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе  

 

 

Уредбе 

 

- Уредба о интегрисаној превентивној здравственој заштити становништва од 

хроничних незаразних обољења  

- Уредба о националном програму ,,Србија против рака”  

- Уредба о националном програму превенције, лечења и контроле  

кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020. године 

- Уредба о националном програму превенције и ране детекције типа „2“ дијабетеса  

- Уредба о националном програму  превенције и ране детекције рака дојке  

- Уредба о националном програму превенције и ране детекције колоректалног 

карцинома  

- Уредба о националном програму превенције и ране детекције рака грлића материце  

- Уредба о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине  

- Уредба о обиму и садржају здравствене заштите становништва  

- Уредба о плану мреже здравствених установа  

- Уредба о програму рада, развоја и организацији интегрисаног здравственог 

информационог система 

- Уредба о здравственој заштити становништва од шећерне болести 

- Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести 

- Уредба о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху 

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  

 

 

Правилници 

- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе 

- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за 

здравствене раднике и здравствене сараднике 

- Правилник о имунизацији и начину заштите лековима 

- Правилник о медицинској докуменатацији, евиденцијама и извештајима о 

кадровима, опреми, просторијама и лековима у здравственој установи 

- Правилник о начину и поступку спровођења надзора над стручним радом у 

здравственој делатности  

- Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених 

и других лица и клицоноша 

- Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите  

- Правилник о пријављивању заразних болести и других случајева утврђених 

Законом о заштити становништва од заразних болести 



- Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. године 

- Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравственх сарадника  

- Правилник о условима и начину вођења података о лабораторијским испитивањима 

и о давању обавештења о узрочницима појединих заразних болести  

- Правилник о управљању медицинским отпадом  

- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

- Правилник о хигијенској  исправности воде за пиће  

- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде 

за пиће  

- Правилник о здравственој исправности дијететских производа 

 

 

Одлуке  

 

- Одлука о мерама за заштиту од ширења заразних болести унутар здравствених установа, 

других правних лица и предузетника који врше здравствену делатност.  

 

Поред наведених прописа Завод за јавно здравље примењује и прописе из области 

јавних финансија, рада, заштите и безбедности на раду, прописе који уређују облигационе 

односе и друге прописе, и то: 

 

Закони 

- Закон о буџетском систему 

- Закон о буџету Републике Србије  

- Закон о облигационим односима  

- Закон о општем управном поступку 

- Закон о извршном постуку  

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о порезу на имовину  

- Закон о заштити животне средине 

- Закон о заштити од пожара 

- Закон о забрани од дискримаинације 

- Закон о утврђивању надлежности АП Војводине 

- Закон о платном промету 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

- Закон о раду  

- Закон о равноправности полова 

- Закон о тајности података 

- Закон о евиденцијама у области рада 

- Закон о мирном решавању радних спорова 

- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

- Закон о волонтирању 

- Закон о спречавању злостављања на раду  

- Посебни колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република 

Србија 

 

 



Уредбе 

- Уредба о буџетском рачуноводству 

- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама 

- Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања 

 

Правилници 

- Правилник о радној књижици 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки 

- Правилник о отварању понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда 

- Правилник о поступцима јавне набавке мале вредности 

- Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео 

домаћи понуђач за одређена добра домаћег порекла 

- Правилник о критеријумима за образовање комисије за јавне набавке  

  

9.УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 

 

Завод за јавно здравље Ћуприја осигураним лицима омогућава остваривање права из 

обавезног здравственог осигурања прописана Законом о здравственом осигурању и 

општим актом за спровођење тог Закона.  

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Право на здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а 

у складу са Законом и подзаконским актима, остварује се на основу оверене исправе о 

здравственом осигурању (здравствена књижица) и уз упут. 

 

 

11. ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА, ЖАЛБИ И ОДГОВОРА 

 

Пацијент који није задовољан пруженом здравственом услугом, односно поступком 

здравственог или другог радника здравствене установе, може поднети приговор 

здравственом раднику који руководи процесом рада, директору Завода за јавно здравље 

Ћуприја и Канцеларији за заштититу права пацијената. 

Канцеларија за заштиту права пацијената града Ћуприја обавештава пацијенте која су 



њихова права и како могу да их остварују и поступа по усменим и писаним приговорима. 

Канцеларија за заштититу права пацијената за град Ћуприја ради сваким радним даном  

од 7:30-15:30 часова. Савет или информацију о својим правима можете затражити код 

одговорног лица. Савеник за заштиту права пацијената је:  Робертино Станојловић  

Контакт телефон: 035 /8471-504 

е-mail:robertino.stanojlovic@cuprija.rs 

 
 

12.ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

     Подаци о пруженим услугама у Заводу налазе се у извештајима о раду и статичким 

годишњацима, који се могу преузети са адресе: 

www.zzjzcuprija.com/godisnja-analiza/  

 

 

 

13.ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

    Подаци о приходима и расходима Завода објављени су у прописаним табелама за 

буџетско извештавање на веб страни Завода: 

www.zzjzcuprija.com/finansijski-izvestaj/  

 

 
 
14.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

    Подаци о јавним набавкама објављени су на веб страни Завода: 

www.zzjzcuprija.com/category/javne-nabavke/  

 

 

15.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

    Завод за јавно здравље у Ћуприји у 2018. год. није примао државну помоћ. 

 

 

16.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

    Подаци о исплаћеним зарадама за новембар 2018. године 

НЕТО БРУТО 1 БРУТО 2 

4 440 803,00 6 334 954,00 7 468 911,00 

 

http://www.zzjzcuprija.com/godisnja-analiza/
http://www.zzjzcuprija.com/finansijski-izvestaj/
http://www.zzjzcuprija.com/category/javne-nabavke/


 

 

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

    Имовину Завода чини право коришћења, управљања и располагања имовином у 

државној својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новчана средства, 

хартије од вредности и друга имовинска права. Евиденција средстава рада врши се у 

складу са прописима који уређују буџетски систем. Вредност основних средстава 

објављена је у делу – Финансијски планови и извештаји који су доступни у електронском 

формату на интернет презентацији Завода.   

 

18. ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА 

ИНФОРМАЦИЈА 

 

    Носачи информација којима располаже Завод, настали у његовом раду или у вези са 

његовим радом, чувају се: 

- архива са предметима чува у наменској згради у дворишном простору Завода за     

јавно здраље, ул. Миодрага Новаковића  бр. 78, Ћуприја 

- финансијска документација и друга службена документација за потребе Завода, 

чува се у Служби финансија, кадровској служби и служби заједничких послова у 

Заводу, као и у архиви Завода. 

- електронске базе података чувају се на серверу.  

 

 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

    Завод за јавно здравље Ћуприја располаже информацијама које су настале у раду или у 

вези са радом свих организационих јединица, а одређене су делокругом рада Завода, као и 

информацијама о запосленима. 

    Носачи информација су: 

- Записници са седница Управног одбора и Надзорног одбора  

- Одлуке Управног одбора и Надзорног одбора 

- Извештаји о раду Завода  

- Архива Завода 

- Базе података.  

 



Архивска књига регистратурског материјала је акт Завода, на основу кога се утврђују: 

- Документација која представља архивску грађу Завода и као таква се чува трајно 

- Рокови чувања документације односно регистратурског материјала после чијег 

истека се излучује и уништава, уз сагласност Архива Србије као безвредни 

регистратурски материјал. 

 

Класификација регистратурског материјала и утврђивање рокова њиховог чувања 

извршена је на основу Уредбе о категоријама регистратурског материјала са роковима 

чувања („Сл гласник РС”, бр. 44/93). 

У оквиру информационог система Завода подаци се чувају у базама података. 

Завод има у поседу следеће базе података: 

- База организационе структуре здравствених установа из Плана мреже здравствених 

установа у Поморавском  округу 

- База кадрова – регистар лица запослених у здравственим установама из Плана 

мреже здравствених установа у Поморавском  округу 

- База медицинске опреме од националног значаја 

- База – потврда о смрти (лични подаци умрлог лица – датум и час смрти/налажења 

леша, место наступања смрти, порекло смрти, да ли је тражена обдукција, подаци о 

насилној смрти, подаци о узроку смрти, и др)  

- База – пријава рођења (лични подаци новорођенчета – ЈМБГ, пол, датум и час 

рођења, телесна маса и висина детета, гестациона старост, видљиве урођене 

аномалије, подаци о родитељима, број ранијих порођаја и прекида трудноће; 

подаци о порођају, компликацијама и сл; стање (оцена) детета; стање детета и мајке 

при испису и датум исписа мајке и детета)  

- База побачаја (лични подаци жене, недеља трудноће, категорија прекида трудноће, 

број живорођене деце и број побачаја пре последњег прекида трудноће, и др)  

- База података о раду ванболничких здравствених установа (здравствени радници и 

сарадници према стручној спреми, немедицински радници, врсте посета, врсте 

пружених услуга)  

- База података о раду болничких здравствених установа (здравствени радници и 

сарадници према стручној спреми, немедицински радници, постеље, исписани 

болесници, умрли, дани лечења) 

- База података о лицима на болничком лечењу (лични подаци пацијента, упутна 

дијагноза, основни узрок хоспитализације, спољни узрок повреде, пратеће 

дијагнозе, процедуре, број дана хоспитализације, и др) 

- База података о  утврђеним обољењима, стањима и повредама 



- База података о показатељима квалитета здравствене заштите 

- База података о задовољству корисника услуга здравствене заштите 

- База података о  задовољству запослених у здравственим установама из Плана 

мреже здравствених установа у Поморавском округу 

- База података оболелих/умрлих од заразних болести 

- Регистар за рак  

- Регистар за акутни коронарни синдром 

- Регистар за дијабетес 

- База података о испитивању намирница, флашираних вода и предмета опште 

употребе (врсте намирницa и флашираних вода, односно предмета опште употребе 

који се анализирају; врсте извршених прегледа-анализа и резултати обављених 

анализа) 

- База микробиолошких прегледа пацијената 

 

20. ВРСТЕ  ИНФОРМАЦИЈА  КОЈИМА ЗАВОД ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ ЋУПРИЈА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Завод за јавно здравље омогућава приступ свим информацијама од јавног значаја којима 

располаже, насталим у раду или у вези са радом, a односе се на оно о чему јавност има 

оправдан интерес да зна. 

Завода за јавно здравље, на основу Закона, неће тражиоцу омогућити 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 предкривичног 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 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 које претежу над интересом за приступ информацији 

- повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се 

тражена информација лично односи.  

 

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Свако може поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја, не наводећи 

разлоге тражења информација. Подношење захтева за приступ информацијама од јавног 

значаја којима располаже Завода, може се извршити: 

- у писаној форми, на адресу: 

Завода за јавно здравље Ћуприја 

            Ул. Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја 

- усмено, путем записника у Заводу за јавно здравље, у току радног времена Завода, 

сваког радног дана од 7:00 до 15:00 сати,  код лица овлашћеног за поступање по 

захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

- факсом, на број 035/8470-559 

- у електронској форми, на е-маil: mts._cuprija@mts.rs 

     Образац захтева дат је у електронској форми на страни 18 овог Информатора. Захтев 

мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи. Уколико захтев не садржи наведене податке 

а тражилац информације исти не допуни ни у накнадном року, Завод ће захтев одбацити 

као неуредан. 

Завод је дужан да, без одлагања (а најкасније у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана, у 

зависности од врсте тражене информације, 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. Увид у документ који садржи тражену 

информацију је бесплатан и врши се у просторијама Завода. 

Накнада трошкова врши се за издавање копије докумената, а на основу Уредбе о висини 

накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја („Сл. гласник  РС”, бр. 8/06). 

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја је Душан Катић. 

 


