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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ С о м б о р
Завод за јавно здравље Сомбор (у даљем тексту: Завод) је здравствена установа са својством правног
лица; која у складу са Законом о здравственој заштити обавља здравствену делатност у области јавног здравља
на више нивоа.
Завод је основан за обављање здравствене делатности у области јавног здравља за територију општина
Апатин, Кула, Оџаци и Сомбор (територија Западнобачког округа).
Оснивач Завода је Влада Аутономне Покрајине Војводине.
Седиште Завода је: Сомбор, ул.Војвођанска број 47.
Контакт телефон: 025/412-888
Mail адреса: office@zzjzsombor.org
Веб-адреса: www.zzjzsombor.org
Завод је регистрован у Привредном суду Сомбор.
Матични број Завода је: 08333092
ПИБ Завода је: 101842968
Регистарски број Завода је: 8236046937
Шифра делатности Завода је: 86.90 (остала здравствена заштита)
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду Завода (у даљем
тексту: Информатор) је: дипл.правник Далиборка Косановић – Помоћник директора за правне послове и
Референт за поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Контакт телефон:
025/412-888 лок.30.; e-mail: pravnik@zzjzsombor.org.
Информатор је објављен дана 27. марта 2014. године и садржи ажурне податке за наведени датум.
Увид у Информатор и штампана копија Информатора, уколико је неопходна, може се извршити, односно
добити у седишту Завода.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Законом о здравственој заштити и Статутом Завода за јавно здравље Сомбор број 1188/07 од
11.05.2007.године (измене и допуне број 2361/10-4 од 02.12.2010. године); уређена је огранизациона структура
Завода.
У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада у Заводу су
организоване следеће организационе јединице:

1. Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите,
информатику и биостатистику у здравству
2. Центар за контролу и превенцију болести
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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3. Центар за хигијену и хуману екологију
4. Центар за микробиологију
5. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
Правилником о организацији и систематизацији послова Завода број 52/08 од 09.01.2008. године,
утврђена је унутрашња организација и врсте послова по организационим јединицама:
1. Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите,
информатику и биостатистику у здравству
- начелник Центра: др Јадранка Врањеш; специјалиста социјалне медицине
контакт тел.025/412-888 лок. 33
e-mail: promocija@zzjzsombor.org
др Јадранка Врањеш обавља и послове Помоћника директора за медицинска питања
- главни техничар Центра: Биљана Кнежевић, мед.сестра-техничар
Послови Центра за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите,
информатику и биостатистику у здравству; као област делатности Завода, обављају се у оквиру:
1.1 Одсек за промоцију здравља у којем се:
- врши координација промовисања здравих стилова живота и бриге о сопственом здрављу, предлажу и
подржавају пројекти, програми, кампање, едукују едукатори за извођење програма и пројеката и кампања, прати њихова
реализација, евалуира у току и на крају реализације;
- на основу анализа које говоре о присутности ризика по здравље у популацији и спољној животној средини
(дијагноза заједнице), развија, учествује и прати спровођење интервентних програма;
- одабирају циљне групе где ће се промоција здравља имплементирати: предшколска деца, школска деца,
омладина, породице, наставно особље, здравствене установе, одрасли;
- развија мултидисциплинарни приступ у промоцији здравља, како у Заводу, тако и у друштвеној заједници
развијајући партнерство са свима онима који могу дати свој допринос у побољшању квалитета здравља;
- информише становништво о актуелним проблемима здравља;
- обављају и други послови у складу са законом и другим прописима.

Руководилац Одсека за промоцију здравља је: др Наталија Баришић; специјалиста социјалне медицине
контакт тел. 025/412-888 лок. 41
e-mail: vaspitanje@zzjzsombor.org
1.2 Одсек за анализу, планирање и организацију здравствене заштите у којем се:
- прати и анализира здравствено стање становништва, предлажу одговарајуће мере за решавање регистрованих
проблема, извештавају и томе надлежне организације и јавност и након предузетих мера евалуира;
- истражују, прате здравствени проблеми, претње по здравље, предлажу мере за решавање проблема са циљем
смањења и уклањања ризика;
- предлажу елементи здравствене политике у оквиру постојећих друштвено-економских односа и добијених
вредности индикатора економике у здравству на нивоу локалне самоуправе и шире;
- истражују и планирају здравствене потребе становништва, кадровски ресурси, потребе за усавршавањем
здравственој кадра и средстава за рад у циљу обезбеђења рационалне, приступачне и квалитетне здравствене заштите
становништва;
- прати квалитет пружених здравствених услуга и задовољство корисника;
- обављају и други послови у складу са законом и другим прописима.

Послове Руководиоца Одсека обавља Начелник Центра: др Јадранка Врањеш
1.3 Одсек биостатистике у којем се:
- анализира природно кретање и обољевање становништва, прати рад здравствени установа;
- координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа у државној и приватној својини;
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- сарађује са свим здравственим установама округа и шире као и са надлежним органима локалне самоуправе и
другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља;
- координира и врши надзор над стручним радом и прати квалитет рада здравствених установа на округу;
- обављају и други послови у складу са законом и другим прописима.

Руководилац Одсека за биостатистику је: др Наташа Дрча; специјалиста социјалне медицине
контакт телефон: 025/412-888 лок.23
e-mail: statistika@zzjzsombor.org
1.4 Одсек информатике у којем се:
- формирају и одржавају база података;
- подстиче и развија интегрисани здравствени информациони систем;
- обављају послови везани за инфраструктуру рачунарске мреже Завода;
- врши се коминикација са другим здравственим установама на подручју округа у вези са базама података;
- обављају и други послови у складу са законом и другим прописима.

Руководилац Одсека информатике је: Зоран Косановић, дипл.информатичар
контакт телефон: 025-412-888
e-mai: informatika@zzjzsombor
Зоран Косановић обавља и послове Помоћника директора за квалитет

2. Центар за контролу и превенцију болести
- начелник Центра: др Гордана Цветић; специјалиста епидемиологије
контакт телефон: 025-416-505
е-mail: nezarazne@zzjzsombor.org
- главни техничар Центра: Сузана Матијевић-Петровић, струковно санит.еколошки инжењер
Послови Центра за контролу и превенцију болести, као област делатности Завода обављају се у оквиру:
2.1 Одсек за заразне болести у којем се врши:
- континуирано евидентирање, праћење кретања и појаве заразних болести уз периодично извештавање према
важећим законским прописима. Епидемиолошко извиђање, осматрање и истраживање терена при појави појединачних
случајева одређених заразних болести у редовним и ванредним ситуацијама или при претећој или већ испољеној епидемији
заразних болести. Предузимање мера за спречавање, рано откривање, сузбијање и гашење епидемије заразних болести, као
и за отклањање штетних последица по здравље проузрокованих елементарним и другим појавама;
- заштита од импортованих заразних болести, спровођење епидемиолошког надзора над повратницима из
земаља где су регистроване карантинске и тропске заразне и паразитарне болести. Успостављање свеобухватног санитарнохигијенско и епидемиолошког надзора на територији округа. Преглед лица под здравственим надзором, као и откривање и
евиденција клицоноштва и надзор над клицоношама до обескличења;
- достављање стручно-методолошког упутства о имунизацији здравственим установама, стручна помоћ домовима
здравља у организовању и вршењу обавезних имунизација, серо и хемопрофилаксе. Праћење извођења имунизације,
давање упутстава и мишљења у вези са проблемима који се јављају у току вакцинације (привремене и трајне
контраиндикације из одређених разлога, потребе допунске имунизације итд.) путем оформљеног стручног тима за
контраиндикације за имунизацију при Заводу. Евалуација резултата, успех код обавезне имунизације (вакцинални обухват).
Успостављање мониторинга хладног ланца, чувања и транспорта вакцина од произвођача до домова здравља;
- регистрација болничких инфекција и активни епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама. Обављање
послова из програма рада на спречавању и сузбијању интрахоспиталних инфекција, учешће у раду болничке комисије за
заштиту од интрахоспиталних инфекција и пружање стручно-методолошке помоћи у раду:
- здравствено васпитни рад у превенцији заразних болести;
- спровођење обавезне имунизације лица експонираних у хепатитису Б;
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : office@zzjzsombor.org
tel./fax. 025-412-888
Руководилац Одсека за заразне болести је: др Татјана Медић; специјалиста епидемиологије
контакт телефон: 025-416-505
e-mail: zarazne@zzjzsombor.org
2.2 Одсек за масовне незаразне болести у којем се врши:
- праћење кретања масовних незаразних болести, вођење регистра (малигне неоплазме), статистичка обрада
пријава и израда извештаја здравственог стања становништва у односу на масовне незаразне болести;
- организовање и обављање едукације здравствених радника, као и стручно усавршавање здравствених радника
из области масовних незаразних болести;
- учествовање у спровођењу програма за спречавање и сузбијање хроничних незаразних болести и истраживања
из ове области;
- израда извештаја и програма рада за сузбијање хроничних незаразних болести;

Руководилац Одсека за масовне незаразне болести је: др Драгана Качавенда – Бабовић;
спец.епидемиологије
контакт телефон: 025-416-505
e-mail: nezarazne@zzjzsombor.org

3. Центар за хигијену и хуману екологију
- начелник Центра: Прим.мр.др Драгослава Чубрило; спец.хигијене
контакт телефон: 025-418-222 лок.24
e-mail: higijena@zzjzsombor.org ddd@zzjzsombor.org
- главни техничар Центра: Војка Перовић, виши санитарни техничар
Послови Центра за хигијену и хуману екологију, као област делатности Завода обављају се у оквиру:
3.1 Одсек хигијене и заштите животне средине, у којем се врше:
- узорковање намирница, брисева, предмета опште употребе, воде за пиће, базена за рекреацију и
рехабилитацију, површинских и отпадних вода и ваздуха ради лабораторијских испитивања;
- мерење нивоа буке у животној средини;
- давање мишљења и тумачења резултата лабораторијских (микробиолошких, физичких и хемијских)
испитивања и процена потенцијалног ризика по здравље;
- надзор објеката и контрола хигијенских услова производње и промета намирница, надзор објеката за
водоснабдевање, хигијенски преглед физичког статуса, програма наставе и режима рада предшколских и школских објеката
као и објеката за колективни смештај;
- обављање послова из програма рада на спречавању и сузбијању интрахоспиталних инфекција, учешће у раду
комисије за интрахоспиталне инфекције;
- организовање и обављање едукације и стручно усавршавање здравствених радника као и едукације
консултације ученика средњих школа и студената виших и високих школа за израду семинарских, матурских. Дипломских
радова, праксе, приправничког стажа исл.;
- сарадња са МАС медијима, јавним гласилима у промоцији здравља и здравих стилова живота, те заштите
животне средине;
- сарадња са локалном самоуправом, друштвеним, привредним и културним структурама у унапређењу и
очувању јавног здравља и животне средине;
- сарадња са невладиним организацијама на нивоу координације и консултације, те изради и спровођењу
пројеката од јавног здравственог значаја и заштите животне средине;
- истраживачки радови у области утицаја фактора свих физичких средина на здравље људи и животну средину,
а у склопу научних и истраживачких пројеката и сарадња са високим просветним и научним институцијама;
- организација стручних и научних састанака из свих области делатности;
- обрада података и израда извештаја у оквиру сарадње са референтним установама, надлежним инспекцијским
службама и средствима јавног информисања;

Руководилац Одсека хигијене и заштите животне средине је: др Јелена Зелић; спец. хигијене
контакт телефон: 025-418-222 лок.21
e-mail: higijena@zzjzsombor.org
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije
Strana 6 od 22

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : office@zzjzsombor.org
tel./fax. 025-412-888

3.2 Одсек хемијске лабораторије, у којем се врше:
- анализе животних намирница, воде за пиће, базенских вода, отпадних вода, површинских вода, технолошких и
поцесних вода, предмета опште употребе и садржај полутаната аерозагађења, одређује квалитет дезинфекционих
средстава;
- даје се оцена о усклађености испитиваних параметара са важећом законском регулативом;

Руководилац Одсека хемијске лабораторије је: Дарио Јовишић, специјалиста токсикологије
контакт телефон: 025-418-222 лок.35
e-mail: higijena@zzjzsombor.org
3.3 Одсек за ДДД, у којем се врше:
- послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама, као и према захтеву
клијената;
- прате и проучавају методе и средства за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Координатор Одсека ДДД је: Зоран Вулетић, струковно санитарно-еколошки инжењер
контакт телефон: 025-418-222 лок. 20
e-mail: higijena@zzjzsombor.org
Зоран Вулетић обавља и послове Главног техничара Завода

4. Центар за микробилогију
- начелник Центра за микробиологију: др Снежана Делић,субспец.клиничке микробиологије
контакт телефон: 025-412-888 лок. 28
E-mail: mikrobiologija@zzjzsombor.org
- главни техничар Центра: Ивона Поповић, струковно медицинско лабораторијски технолог
Послови Центра за микробилогију, као област делатности Завода обављају се у оквиру:
4.1 Одсек санитарне микробиологије, у којем се врше:
- микробиолошке анализе животних намирница, воде за пиће, површинских и базенских вода, ваздуха, предмета
опште употребе, контрола/атест рада сувог стерилизатова и аутоклава и др.
Руководилац Одсека санитарне микробиологије је: др Марина Огризовић, спец.микробиологије са паразитологијом
контакт телефон: 025-412-888 лок. 28
e-mail: mikrobiologija@zzjzsombor.org

4.2 Одсек бактериологије, у којем се врше:
- клиничко дијагностичка делатност - бактериолошка дијагностика;
- јавно здравствена делатност – праћење резистенције микроорганизама, бактериолошка испитивања по
епидемиолошким индикацијама, контрола клицоноштва и микробиолошки прегледи лица која долазе из ендемских подручја;
Руководилац Одсека бактериологије је: др Владислава Машуловић; спец.микробиологије са паразитологијом
контакт телефон: 025-412-888 лок. 28
e-mail: mikrobilogija@zzjzsombor.org

4.3 Одсек имуносерологије, у којем се врше:
- клиничко дијагностичка делатност – одређивање серолошког профила на разне микроорганизме, детекција
антигена различитих микроорганизама из крви, имунолошка тестирања;
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
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- јавно здравствена делатност – тестирање на ХИВ и крвне трансимисивне болести код ризичних популација, откривање
полно преносивих болести код ризичних категорија и др.
Послове Руководиоца Одсека имуносерологије обавља др Снежана Делић, начелник Центра

4.4 Одсек паразитологије са микологијом, у којем се врше:
- јавно здравствена делатност – паразитолошки прегледи лица која долазе из ендемских подручја, контрола
клицоноштва, паразитолошка испитивања у смислу проналажења узрока или извора заразе
Руководилац Одсека паразирологије са микологијом је: др Тиосава Ђуровић; спец.микробиологије са паразитолог.
контакт телефон: 025-412-888 лок. 28
e-mail: mikrobilogija@zzjzsombor.org

4.5 Одсек за припремање хранљивих подлога и контролу квалитета у лабораторији; у којем се врше:
- припрема храњивих подлога, стерилизација лабораторијског материјала и контрола квалитета у лабораторији
уз имплементацију ЈУС ИСО стандарда, контрола диспозиције лабораторијског отпада.
Руководилац Одсека припремања храњивих послога и контролу квалитета у лабораторији је:
Давор Чулић, дипл.молекуларни биолог – физиолог
контакт телефон: 025-412-888 лок. 39
e-mail: mikrobiologija@zzjzsombor.org

У складу са Решењем Министарства здравља РС број 022-04-44/2009-02 од 26.05.2009. године,
микробиолошка лабораторија Завода је РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА за МЕНИНГОКОК и ХЕМОФИЛУС.
У складу са наведеним Решењем; Референтне лабораторије обављају послове здравствене заштите
од општег интереса утврђене законом (општи задаци) и то:
- дијагностиковање, потврђивање и типизацију узрочника заразних обољења у складу са активностима
референтне лабораторије;
- откривање узрочника епидемијских појава заразних болести;
- учествовање у надзору над заразним болестима;
- усаглашавање развоја микробиологије у Републици Србији са опште прихваћеним светским стандардима;
- процене постојећих и утврђивање потреба за увођењем нових метода у клиничкој микробиологији, заснованих
на доказима о квалитету, безбедности и ефикасности у здравственој заштити;
- припремање националних водича за дијагностику и лечење у области микробиологије;
- организовање националних програма међулабораторијског испитивања у Републици Србији;
- сарадња са међународним институтима, организацијама и међународним удружењима специјализованим за
међулабораторијска испитивања и обезбеђење квалитета;
- пружање савета и консултација другим лабораторијама, здравственим радницима и здравственим сарадницима
у вези са дијагностиком, профилаксом и лечењем заразних болести;
- учешће у провери квалитета стручног рада микробиолошких лабораторија у здравственим установама и
приватној пракси, здравствених радника и здравствених сарадника;
- стручно усавршавање, специјализације и уже специјализације и континуирана едукација здравствених радника и
здравствених сарадника;
- успостављање лабораторијске базе података.
Посебни задаци Референтне лабораторије Завода за јавно здравље Сомбор су:

- давање савета и пружање консултација клиничким микробиолозима и лекарима у областима дијагностике и
испитивања антимикробне осетљивости N.meningitidis i H.influenzae;
- типизација изолата менингокока (одређивање серогрупа) и H.influenzae;
- успостављање молекуларних метода за типизацију N.meningitidis;
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
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Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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- праћење антимикробне осетљивости Neisseria spp. и H.influenzae у сарадњу са националном РЛ за
регистровање и праћење резистенције (фенотипских и генотипских карактеристика) бактеријских сојева из
болесничког материјала;
- помоћ осталим здравственим установама у случају епидемије менингитиса;
- успостављање система надзора над бактеријским менингитисом у сарадњи са националном референтном
лабораторијом за стрептококе;
- сарадња у развоју програма вакцинације за менингокок
Руководилац националне референтне лабораторије је: др Снежана Делић,субспец.клиничке микробиологије

контакт телефон: 025-412-888 лок. 28
e-mail: mikrobiologija@zzjzsombor.org
Одговорна особа нац.референтне лабораторије је: Давор Чулић, дипломирани молекуларни биолог – физиолог
Одговорни технолог нац.референтне лабораторије је: Ивона Поповић, струковно медицинско лаборатор.технолог
Одговорни техничар нац.референтне лаборторије је: Зорица Милутин, лабораторијски техничар

5. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
- начелник Службе: Снежана Вишекрунић, дипл.економиста
контакт телефон: 025-412-888 лок.38
e-mail: finansije@zzjzsombor.org
Снежана Вишекрунић обавља и послове Помоћника директора за екомонско - фин.послове
- главни техничар Службе: Марија Стић – Милић, пословни секретар
Немедицински послови у Заводу се обављају у оквиру:
5.1 Одсек за правне и опште послове, у којем се врше:
- правни послови, а нарочито: проучавање позитивних прописа и учешће у организовању њигове примене,
давање правних тумачења закона, подзаконских прописа и општих аката и законитости одлука у Заводу, припремање
тужбених захтева и других поднесака у вези судских спорова, састављање и закључивање уговора и сл.;
- нормативни послови;
- заснивање и престанак радног односа и кадровски послови;
- послови заштите на раду;
- административни послови, а нарочито: послови техничког секретара, пријем и експедиција поште, архивирање
материјала и сл.
Руководилац Одсека за правне послове је: Далиборка Косановић, дипл.правник
контакт телефон: 025-412-888 лок.30
e-mail: pravnik@zzjzsombor.org.
Далиборка Косановић обавља и послове Помоћника директора за правна питања

5.2 Јединица за техничке послове, у којој се врше:
- послови одржавања зграде и инсталација, као и околине зграде;
- послови обезбеђења зграде;
- послови телефонске централе
- послови одржавања и поправке возила;
- послови превоза;
- послови грејања;
- послови одржавања хигијене и вешераја;
- послови у вези са цивилном заштитом и сарадњом са војском;
Пословни секретар Завода је: Марија Стић – Милић
контакт телефон: 025-412-888 лок.30
e-mail: office@zzjzsombor.org
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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5.3 Одсек за економско-финансијске послове, у којем се врше:
- планско аналитички послови;
- послови рачуноводства;
- финансијски послови;
- послови обрачуна зарада и обустава од зарада запослених;
- послови набавки;
- послови продаје услуга и учешће у уговарању истих;
- континуирана примена закона и подзаконских аката;
- послови интерне контроле
Шеф рачуноводства Завода је: Виолета Свилар, дипл.економиста
контатк телефон: 025-412-888 лок.36
e-mail: racunovodstvo@zzjzsombor.org

У оквиру свих организационих јединица у Заводу врши се континуирана примена основних принципа
JUS ISO стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

Ради обављања наведених делатности у Заводу је у радном односу укупно 79 запослених, од тога 69
стално запослених и 9 запослених на одређено време (5 запослених по основу замене привремено одсутних; и 4
запослена по основу повећаног обима послова).
Наведени број запослених у складу је са Кадровским Планом Министарства здравља Републике Србије
за 2013. годину.

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Органе Завода у складу са Законом, именује и разрешава оснивач – Влада Аутономне Покрајине
Војводине.
Именовање Надзорно одбора: Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 022-00373/2010 од
16. јуна 2010. године, за председника Надзорног одбора именован је др Никола Поздер; за чланове Надзорног
одбора именовани су: Влада Крнета и др Марина Огризовић
Именовање Управног одбора: Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 022-00372/2010 од
16. јуна 2010. године, за председника Управног одбора именован је др Саша Мештеровић; за чланове Управног
одбора именовани су: проф.др Стојан Бербер, доц.др Јанош Шаму, др Гордана Цветић; и Решењем број:022525/2013 од 10. јула 2013. године: прим.мр.др Драгослава Чубрило.
Именовање директора: На предлог Управног одбора, Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине
број: 022-00603/2010 од 08. септембра 2010. године; за директора Завода је именован др Срђан Мереи – лекар
специјалиста епидемиологије.
- контакт телефон: 025-412-888 лок.32 и 025-419-668
- e-mail: office@zzjzsombor.org
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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Опис овлашћења и дужности директора Завода
Директор Завода:
- организује рад и руководи процесом рада Завода;
- представља и заступа Завод;
- стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада Завода;
- предлаже програм и план рада Завода и предузима мере за њихово спровођење;
- подноси Управном одбору писмени тромесечни, односно шестомесечни извештај о пословању Завода;
- извршава одлуке Управног и Надзорног одбора Завода;
- доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом, Статутом
Завода и другим прописима;
- доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих спрецијализација здравствених радника и
здравствених сарадника;
- одлучује о свим правима, обавезама и одговорностима запослених из радног односа, у складу са
законом;
- наредбодавац је за извршење финансијског плана, програма и плана рада Завода;
- доноси одлуке о јавним набавкама у складу са планом јавних набавки;
- обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада Завода у случају штрајка запослених, у складу
са законом;
- присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања;
- именује чланове Стручног савета Завода на предлог организационих јединица;
- именује чланове Етичког одбора Завода;
- именује члане Комисије за унапређење квалитета рада у Заводу;
- врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, Статутом и другим општим актима
Завода.

У вршењу своје пословодне функције, Директор Завода одговара наручито:
- за законитост рада и пословања Завода;
- за рад и пословање Завода;
- за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере
квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника;
- за извршавање судским одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Порески идентификациони број Завода је: 101842968
Радно време Завода је: радним даном: 07,00 – 14,30 часова и сваке прве суботе у месецу: 07,00-12,00
часова;
- микробиолошка лабораторија Завода ради сваке суботе од 07,30 – 12,00 часова
- пријем материјала од пацијената је сваког радног дана од 07,00 – 10,00 часова
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
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25 000 Sombor, Vojvođanska
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Луце овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је: Даворка Дуњић-Боснић,
дипл.психолог; контакт телефон: 025-412-888 лок.33
Контакт подаци лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступање информацијама од
јавног значаја детаљније су наведени у тачки 19. овог Информатора.
Просторије за рад Завода приступачне су лицима са инвалидитетом, с обзиром да се пријемна
амбуланта Центра за микробиологију, као и просторије Центра за контролу и превенцију болести (а у оквиру чије
делатности је најчешћи контакт са пацијентима) налазе у приземљу Завода.

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл.гласник РС” број 120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2012), у периоду јануар – децембар 2013. године, упућена су 2 (два) захтева за
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Поднети захтеви су усвојени и тражиоцима су пружене информације у оквиру надлежности и обиму којим
је Завод располагао.
Тражиоци информација су у 2013. години, писменим, односно електронским путем (путем maila) тражили
следеће информације од јавног значаја:
- податке о релевантним прописима који се примењују приликом вршења лабораторијских
испитивања воде за пиће (тражилац информације правно лице),
- податке о извршеним лабораторијским испитивањима воде за пиће (тражилац информације
физичко лице);
Трошкови поступка нису наплаћивани.

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Законом о здравственој заштити уређено је да је Завод, правно лице, са статусом здравствене установе,
која обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену
делатност на територији Западнобачког округа (град Сомбор, општине Апатин, Кула и Оџаци).

Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Делатност и обавезе Завода дефинисане су Законон о здравственој заштити (члан 120 и 121 Закона) и
Статутом Завода (члан 14 и 15 Статута).
У овкиру своје делатности Завод:
- прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и
јавност;
- прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
- предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним
очувању и унапређењу здравља становништва;
- врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу;
- врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
- планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
- подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
- врши примењена истраживања у области јавног здравља;
- сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених
проблема становништва;
- обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену
делатност;
- врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са
производњном и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе, као и у вези са
дијагностиком заразних и незаразних болести;
- координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа у државној својини за територију за
коју је основан;
- сарађује са другим здравствственим установама на територији за коју је основан, као и са надлежним
органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља; и
- обавља друге послове, у складу са законом.
У вези са обављањем наведене делатности, Завод израђује Планове рада, као и Извештаје –
Извршење Плана рада (на полугодишнњем и годишњем нивоу), који се као такви достављају РФЗО-у и
Министарству здравља.

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 прва на превентивне, дијагностичке и друге здравствене услуге из
социјално-медицинске, хигијенско-еколошке, епидемиолошке и микробиолошке делатности; уређен је Законом о
здравственој заштити и Законом о јавном здрављу, подзаконским актима и општим актима Завода.
У поступцима одлучавања о правима на превентивне, дијагностичке и друге здравствене услуге, Завод
примењује и друге законске прописе и подзаконска акта који уређују област јавног здравља.
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
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tel./fax. 025-412-888

Закони:
- Закон о здравственој заштити
- Закон о здравственом осигурању
- Закон о јавном здрављу
- Закон о евиденцијама у области здравства
- Закон о евиденцијама у области здравствене заштите
- Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља
- Закон о правима пацијената
- Закон о санитарном надзору
- Закон о заштити становништва од заразних болести
- Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму
- Закон о управљању отпадом
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе
- Закон о безбедности хране
- Закон о водама
- Закон о флоурисању воде за пиће
- Закон о заштити животне средине
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
- Закон о процени утицаја на животну средину
- Закон о заштити природе
- Закон о заштити ваздуха
- Закон о заштити од буке у животној средини
- Закон о лековима и медицинским средствима
Уредбе
- Уредба о интегрисаној превентивној здравственој заштити становништва од хроничних незаразних
обољења
- Уредба о обиму и садржају здравствене заштите становништва
- Уредба о здравственој заштити радника
- Уредба о здравственој заштити становништва од шећерне болести
- Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести
- Уредба о здравственој заштити жена, школске деце и студената
- Уредба о плану мреже здравствених установама
- Уредба о програму рада, развоја и организацији интегрисаног здравственог информационог система
- 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 раног откривања карцинома дојке
- Уредба о националном програму раног откривања карцинома грлића материце
- Уредба о националном програму раног откривања колоректалног карцинома
- Уредба о условима за миниторинг и захтевима квалитета ваздуха
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху
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
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- Правилник о провери квалитета рада здравствених установа, приватне праксе, здравствених радника и
здравствених сарадника
- Правилник о имунизацији и начину заштите лековима
- Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска
средства
- Правилник о медицинској документацији, евиденцијама и извештајима о кадровима, опреми,
просторијама и лековима у здравственим установама
- Правилник о вођењу медицинске документације, начину уписивања података и састављања извештаја
- Правилник о средствима за вођење евиденције у области здравства
- Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања
- Правилник о начину и постпку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено
осигурање
- Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених
услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад у 2014. године
- Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о
партиципацији за 2014. годину
- Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга
- Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у
здравственој установи или приватној пракси
- Правилник о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и
терцијарном нивоу здравствене заштите
- Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите
- Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција
- Правилник о пријављивању заразних болести и других случајева утврђених Законом о заштити
становништва од заразних болести
- Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника
- Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника
- Правилник о условима и начину вођења података о лабораторијским испитивањима и о давању
обавештења о узрочницима појединих заразних болести
- Правилник о условима за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада
- Правилник о класификацији општих медицинских средстава
- Правилник о методама вршења микробиолошких анализа и суперанализа животних намирница
- Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету
- Правилник о здравственој исправности дијететских производа
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће
- Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне производе
и стартер културе
- Правилник о квалитету воћних сокова, концентрованих воћних сокова, воћних сокова у праху, нектара и
сродних производа
- Правилник о квалитету жита, млинарских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста
- Правилник о квалитету и другим захтевима за освежавајућа безалкохолна пића
- Правилник о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате на бази меда и
других пчелињих производа
- Правилник о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну изворску воду и
стону воду
- Правилник о квалитету чаја, биљног чаја и њихових производа
- Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама
- Правилник о означавању упакованих намирница намењених за исхрану одојчади и мале деце
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- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће
- Правилник о методи вршења анализа и суперанализа за одређивање количине тешких метала (олова,
бакра, гвожђа и никла) у животним намирницама – уљима, мастима и маргаринима
- Правилник о методама за испитивање пестицида
- Првилник о методама за одређивање садржаја нитрата у храни за децу
- Правилник о методама за одређивање Ph вредности и количине токсичних метала и неметала у
средствима за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и за утврђивање микробиолошке
исправности тих средстава
- Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни,
лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет
- Правилник о референтним условима за типове површинских вода
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметара хемисјког и
квантитативног статуса подземних вода
Поред наведених прописа Завод примењује и низ прописа из области јавних финансија, рада, заштите и
безбедности на раду, прописе који уређују облигационе односе и друге прописе; а нарочито:
Закони
- Закон о раду
- Закон о радним односима у државним органима
- Закон о евиденцијама у области рада
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о мирном решавању радних спорова
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Закон о државним и другим празницима у РС
- Закон о облигационим односима
- Закон о извршном поступку
- Закон о парничном поступку
- Закон о стечају
- Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину
- Закон о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- Закон о платном промету
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о јавним набавкама
- Закон о фискалним касама
- Закон о стандардизацији
- Закон о платама у државним органима и јавним службама
- Закон о умањењу нето прихода у јавном сектору
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа с инвалидететом
- Закон о метрологији
- Закон о заштити пословне тајне
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : office@zzjzsombor.org
tel./fax. 025-412-888
Посебан 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
Правилници
- Правилник о радној књижици
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
- Правилник о личној заштитној опреми
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору
- Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем
- Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавним набавки и начину
доказивања испуњености услова
- Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
Решења о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Разни статистички подаци (просечне зараде и сл.)

9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Завод за јавно здравље Сомбор, осигураним лицима омогућава остваривање права из обавезног
здравственог осигурања прописана Законом о здравственом осигурању (“Сл.гласник РС” број 107/05, 109/2005,
57/2011, 110/2012 и 119/2012) и подзаконским актима донетим за спровођење тог Закона.
Врсте услуга које Завод врши према трећим лицима, објављене су у делу – Услуге; које су доступне у
електронском формату на интернет презентацији Завода.

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.
Услуге према трећим лицима врше се на захтев корисника услуге, односно динамиком утврђеном
уговором, уколико је уговор закључен.
Права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих
права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената, уређена су Законом о правима
пацијената (“Сл.гласник РС” број 45/2013).

Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22

Matični broj : 08333092 ; Registarski broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : office@zzjzsombor.org
tel./fax. 025-412-888
Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком
здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене
заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору
здравствене установе; или саветнику за заштиту права пацијената; а све у складу са наведеним Законом о
правима пацијената.
Трећа лица, односно корисници услуга - клијенти, уколико су незадовољни поступком пружања услуге,
односно сумњају у тачност резултата испитивања, могу да поднесу приговор, односно жалбу.
Приговор је писани исказ наручиоца или корисника услуге којом се изражава сумња или оспорава
поступак испитивања, а изнет је док је поступак вршења услуге у току.
Жалба је писани исказ наручиоца или корисника услуге којим се изражава сумња или оспорава тачност
резултата испитивања, односно извештаја о испитивању.
О основаности приговора односно жалбе, након разматрања, као и о евентуалним активностима
предузетим по приговору, односно жалби; директор Завода обавештава клијента – корисника услуге.

11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Финансијски извештаји Завода доступни су у електронском формату на интернет презентацији Завода; и
то:
- Стање и промена средстава на дан
- Финансијски Извештај за 2012. годину
- Финансијски План за 2013. годину

12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
План набавки доноси Управни одбор Завода за сваку годину, у форми предвиђеној Законом о јавним
набавкама (“Сл.гласник РС” број 124/2012) и Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о
извршењу плана набавки (“Сл.гласник РС” број 29/2013).
План набавки за 2014. годину доступан је у електронском формату на интернет презентацији Завода, и
као такав достављен је Управи за јавне набавке и Државној Ревизорској институцији.
У складу са Планом набавки, а применом наведеног Закона и подзаконским аката донетих за спровођење
истог; у Заводу се спроводе поступци набавки.
Све Законом предвиђене огласе и обавештења у вези са јавним набавкама, Завод оглашава на свом
сајту, као и на порталу Управе за јавне набавке.
Извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки Завод доставља Управи за јавне набавке, која их
објављује на свом порталу.

Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : office@zzjzsombor.org
tel./fax. 025-412-888

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ПОМОЋИ
Завод за јавно здравље Сомбор није примао државну помоћ.

14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Подаци - Извештај о исплаћеним зарадама у Заводу у 2013. години
Ред.
број

(у динарима)
УКУПНО
ЗАРАДЕ
(2+3+4)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
- ПРОСЕК -

ЗАРАДЕ ИЗ
СРЕДСТАВА
ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА

ЗАРАДЕ
ИЗ
БУЏЕТА

ЗАРАДЕ
ИЗ
СОПСТВЕНИХ
ПРИХОДА

1

2

3

4

5

74

31.104.623,12

16.827.289,82

23.827.456,06

71.759.369,00

1

Подаци – Извештај о исплаћеним зарадама у Заводу у фебруару 2014. године
Ред.
број

1

(у динарима)
УКУПНО
ЗАРАДЕ
(2+3+4)

ЗАРАДЕ ИЗ
СРЕДСТАВА
ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА

ЗАРАДЕ
ИЗ
БУЏЕТА

ЗАРАДЕ
ИЗ
СОПСТВЕНИХ
ПРИХОДА

2

3

4

5

2.110.418,35

1.431.574,00

2.345.567,45

5.887.559,80

ПОДАЦИ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ПРЕДХОДНИ МЕСЕЦ
ГРУПА

Нето плата без минулог рада (у рсд)

Помоћници и директор

61.974,00 - 111.681,00

Начелници центара

61.974,00 -

90.529,00

Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : office@zzjzsombor.org
tel./fax. 025-412-888

15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Имовину Завода чини право коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини,
односно јавној 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 извештаји који су доступни у
електронском формату на интернет презентацији Завода.

16. ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располаже Завод, настали у раду Завода, или у вези са његовим радом;
чувају се:
- архива са предметима чува се у згради Завода, Сомбор, ул.Војвођанска 47
- финансијска документација и друга службена документација за потребе Завода чува се у Одсеку
економско-финансијске, односно правне послове; као и у архиви Завода
- електронске базе података чувају се на серверима

17. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Завод 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:
- Записница са седница Управног и Надзорног одбора Завода са Одлукама
- Записници са састанака Стручног савета Завода
- Извештаји о раду Завода
- Архива Завода и
- Базе података
Архивска књига регистратурског материјала је акт Завода, на основу којег се утврђује:
- Документација која представља архивску грађу Завода и као таква се чува трајно:
- Рокове чувања документације односно регистратурског материјала, после чијег истека
се излучује и уништава уз сагласност Архива Србије као безвредни регистратурски
материјала
Завод има у поседу следеће базе података:
- База кадрова
- База података о обољењима и стањима и раду стационарних здравствених установа
- База података о обољењима и стањима и раду ванболничких здравствених установа
- База података о раду ванболничких здравствених установа
- База података о раду стационарних здравствених установа
- База података о организационој структури
- Подаци о опреми од националног значаја за здравствене установе
- База хоспитализације
- База микробиолошких прегледа пацијената
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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- База података о порођајима, прекидима трудноће и умрлима
- База извештаја о испитивању вода, намирница, предмета опште употребе, ваздуха и
отпадних вода
- База квалитета површинске воде која се користи за рекреацију и водоснабдевање
- База за отпадне воде
- База загађености ваздуха
- База здравствене исправности воде из јавних базена у округу
- База здравствене исправности воде за пиће из централних водоводних система у округу
- Дистрибуција, утрошак, растур и залихе вакцина у програму имунизације
- Регионална база недељних нултих пријава у надзору над АФП
- Регионална база података о обухвата спроведене имунизације (обавезна)
- Регионална база података о обухвату спроведене имунизације (по експозицији)
- Регионална база података о обухвату спроведене имунизације (по клиничким индикацијама)
- Регионална база података оболелих/умрлих од заразних болести
- Регионална база случајева акутне флакцидне парализе
- Регионални регистар епидемија заразних болести
- Регионални регистар ХИВ позитивних лица
- Регионални регистар оболелих и умрлих од АИДС-а
- Регионални регистар над обољењима сличним грипу
- Регионални регистар тежих нежељених реакција – трајних контраиндикација
- План потреба вакцина и имунобиолошких препарата за програм имунизације за округ
- Потврда о смрти
- Пријава рођења
- Регистар за пријаву акутног коронарног синдрома
- Регистар за пријаву лица оболелих од шећерне болести
- Регистар за рак
- Регистар за дијабетес
- Задовољство пацијената и запослених у здравственим установама

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Завод омогућава приступ свим информацијама од јавног значаја којима располаже, насталим у раду или
у вези са радом, а односе се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Завод, 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 ургозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
- 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;
Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22

Matični broj : 08333092 ; Registarski broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije
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25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : office@zzjzsombor.org
tel./fax. 025-412-888

- повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена
информација лично односи, а у складу са Законом о заштити података о личности.

19. 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 Завод, може се
извршити:
- у писаној форми, на адресу:
Завод за јавно здравље Сомбор
ул. Војвођанска број 47; 25000 Сомбор;
- усмено на записник у Заводу, у току радног времена Завода, сваког радног дана од 7 до 14,30 часова, у
канцеларији број 17 (I спрат); код лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја;
- факсом, на број 025/412-888;
- у електронској форми, на e-mail: pravnik@zzjzsombor.org
Образац захтева дат је у елетронској форми на интернет презентацији на сајту Завода.
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 информација 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 за издавање копије документа, врши се на основу Уредбе о висини накнаде нужних
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја (“Сл.гласник РС”
број 8/2006).
Овлашћено лице за поступање по захтеву за словодан приступ информацијама од јавног значаја је
Далиборка Косановић, дипломирани правник, контакт телефон: 025-412-888 лок.30; e-mail:
pravnik@zzjzsombor.org

Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
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