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Информатор о раду Опште болнице Ваљево сачињен је у складу са чланом 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног заначаја (Сл.Гласник РС бр. 120/04, 54/07,
104, 109 и 36/10) и у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног органа (Сл.Гласник Рс бр. 68/2010).
Информатор о раду је доступан јавности у електронском облику на интернет страници
Опште болнице Ваљево www.obvaljevo@rs.
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ, ИСТОРИЈАТ И ДЕЛАТНОСТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
ВАЉЕВО
1.1. Основни подаци
На основу чл. 46 и 48. Закона о здравственој заштити (Сл.Гласник РС бр. 107/05,
72/05, 72/09-др. Закон, 88/10 и 99/10) и члана 43. Став 1 Закона о Влади (Сл. Гласник РС
бр. 55/05, 71/05-исправка, 202/07, 65/08 и 16/11 Влада Републике Србије донела је 14.
априла 2011.године Одлуку о оснивању Опште болнице Ваљево 05 број: 022-2893/2011.
Основни подаци о Општој болници Ваљево
Пословно име
Седиште
Контакт:
Е маил:
Web:
Шифра делатности:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун:
Оснивач:
Власништво:

Општа болница Ваљево
Ваљево, Синђелићева бр.62
Тел: 014 295 295, Факс: 014 295 379
office@zcvaljevo.com
www.obvaljevo.rs
8610
108230168
17862120
840-85661-63
Република Србија
Државна својина

1.2.Историјат Опште болнице Ваљево
Начелство ваљевског округа узело је по одобрењу Министарства унутрашњих дела од
21. jануара 1867.године за привремену окружну болницу кућу Андоновића у Кнез
Милошевој улици, која и данас постоји. Након адаптације зграде болница је за пацијенте
отворена 22. oктобра 1867. године. Поменута 1867. година је усвојена као година
оснивања ваљевске болнице, односно првог облика организоване здравствене заштите у
ваљевском крају. Поменута година се сматра годином оснивања и организованог облика
пружања здравствене заштите, иако је у списима манастира Ћелије недалеко од Ваљева,
који датирају из 1804. године забележено да су видари у околини манастира лечили
устанике.
Медицину у ваљевском крају обележили су неки од најзнаменитијих лекара: Јордан
Стајић, Селимир Ђорђевић, Јован Мијушковић, Владимир Ђуровић и многи други.
Др. Јордан Стајић је био први школовани хирург који је дошао на службу у Ваљево
давне 1900.године, др. Јован Мијушковић је 1928.године извршио прву успешну
операцију на срцу у тадашњој Југославији, др. Владимир Ђуровић је творац савремене
Ваљевске болнице и зачетник Медицинске школе у Ваљеву.
Ваљевска болница била је важно упориште српске војске у Првом светском рату. У
периоду 1914.-1915.године бројни лекари, медицинске сестре и техничари изгубили су
живот у епидемији тифуса збрињавајући рањене војнике, цивиле и ратне заробљенике.
Такозвана зграда „ Руска болница“ која се налази у кругу садашње ваљевске болнице
сазидана је 1939.године, али је усељена 1954.године. Дом народног здравља формиран је
1953.године. При Општој болници Ваљево која је носила назив „Др. Миша Пантић“
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1958.године основана је Средња медицинска школа. Део данашње болнице Хирушки
блок – стационарни део завршен је 1984.године, док је Операциони блок усељен у
периоду од 1989. до1991.године.
Више детаља о историјату ваљевске болнице и организовању здравствене заштите у
ваљевском крају, хронологија набавке медицинске опреме, техничке опреме, адаптације,
реконструкције, изградње нових објеката може се прочитати у објављеним књигама:
Монографија „Ваљевска болница 1867-2007“ и „Ваљевска болница 2000-2010“ које су
објављене на сајту Опште болнице Ваљево.
Протеклу деценију обележили су такође значајни догађаји за ваљевску болницу:
Јануара 2007.године отворена је нова зграда Пнеумофтизиологије, и то 140 година од
оснивања ваљевске болнице.
Крајем 2008.године у Служби радологије почео је да ради апарат за магнетну
резонанцу.
У току 2010.године одобрењем Министарства здравља основан је Одсек за инванзивну
радиолошко-кардиолошку дијагностику са Пејсмејкер центром Службе за унутрашње
болести, добијен је ангиограф Аrtis Zee Floor,
До краја 2010.године комплетно је интегрисан болнички информациони систем (
основни болнички информациони систем повезан је са лабораторијским и радиолошким
информационим системом).
Средином 2012.године одобрењем Министарства здравља РС основан је Одсек за
дијагностику и лечење стерилитета са ендокринологијом и биомедицински
потпомогнутом оплодњом у Служби гинекологије са акушерством. У току досадашњег
рада овог одсека рођено је 286 беба.
Почетком 2017.године скенер набављен 2003.године замењен је новим скенером.
У току дугогодишњег периода, сви руководиоци Опште болнице Ваљево, руководиоци
служби као и они који су наставили њихов рад, бројни стручњаци, пријатељи, суграђани
својим залагањем, енергијом, преданошћу и посвећеношћу допринели су да Општа
болница Ваљево буде призната и поштована здравствена установа у Србији.
Општа болница Ваљево се непрестано развија и усавршава у стручном, технолошком,
инфраструктурном и информационом смислу, а све у циљу подизања нивоа квалитета
здраствене заштите.
1.3. Делатност Опште болнице Ваљево
Општа болница Ваљево као јединствена функционална и организациона целина
обавља специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност на
секундарном нивоу здравствене заштите на подручју Колубарског региона. Обзиром да
поседује значајну медицинску опрему Општа болница Ваљево пружа здравствене услуге
и ван Колубарског региона.
Општа болница Ваљево пружа здравствену заштиту лицима свих узраста оболелих од
разних врста болести.
У оквиру своје делатности Општа болница нарочито:
1) Прати зрдавствено стање становништва и предузима и предлаже мере за његово
унапређивање,
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2) Прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и
рехабилитације засноване на доказима, а нарочито утврђене стручно-методолошке
и доктирнарне протоколе,
3) Обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених,
4) Спроводи програме здравствене заштите,
5) Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при
пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка
грађана у здравственим установама и обезбеђује сталну контролу ових мера;
6) Организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада;
7) Обавља фармацеутску здравствену делатност;
8) Организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и
ванредних стања;
9) Организује, обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског
отпада, у складу са законом;
10) Обавља друге послове у складу са законом.
Општа болница Ваљево обавља стационарну и специјалистичко-консултативну
здравствену делатност из следећих области:
1) Интерне медицине,
2) Педијатрије,
3) Хирургије (опште, дечије, васкуларне, пластичне и реконструктивне),
4) Гинекологије и акушерства,
5) Оторинолариноглогије и максилофацијалне хирургије,
6) Офтамологије,
7) Неурологије,
8) Психијатрије,
9) Пнеумофтизиологије,
10) Ортопедије са трауматологијом,
11) Инфективних болести,
12) Уролoгије,
13) Дерматовенерологије,
14) Анестезиологије са реаниматологијом,
15) Радиолошке дијагностике,
16) Клиничко-биохемијске дијагностике и хематолошке дијагностике,
17) Микробиолошке и паразитолошке дијагностике,
18) Патологије, патохистологије и цитологије,
19) Трансфузиологије,
20) Физикалне медицине и рехабилитације,
21) Фармацеутске здравствене делатности,
22) Клиничке фармакологије,
23) Социјалне медицине са информатиком и здравственом статистиком,
У обављању стационарне и специјалистичко-консултативне делатности из наведених
области, Општа болница Ваљево обавља и делатност из области одговарајућих ужих
специјалности, у складу са законом.
Општа болница Ваљево обавља и образовну делатност у оквиру секундарног нивоа
здравствене заштите, у складу са законом.
Статут Опште болнице Ваљево ОБВ 01-04 објављен је на интернет страници у делу:
Интерни документи.
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1. РАДНО ВРЕМЕ
У Општој болници Ваљево организована је непрекидна здравствена заштита радом
медицинских служби.
Радно време Опште болнице Ваљево је по одлуци Оснивача од 0 до 24h.
Радно време специјалистичких амбуланти и појединих служби утврђено је одлукама
директора.
2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВАЉЕВО
У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Општој болници
Ваљево образоване су организацоне јединице по областима делатности.
1.1.Сектор за интернистичке гране медицине:
- Служба за унутрашње болести:
- Одељење кардиологије са коронарном јединицом;
- Одсек коронарне јединице;
- Одсек посткоронарне неге
- Одсек опште кардиологије;
- Одсек за инвазивну радиолошко-кардиолошку дијагностику са
Пејсмејкерцентром
- Одељење онкологије са палијативном негом;
- Одсек за гастроентерологију;
- Одсек за нефрологију;
- Одсек за ендокринологију;
- Одсек за алергологију;
- Одсек за хематологију;
- Одсек за кожно венеричне болести;
- Служба за неурологију:
- Одељење за цереброваскуларне болести и интензивну неуролошку негу са
цереброваскуларном јединицом;
- Одсек за неуродегенеративне болести;
- Служба пнеумофтизиологије:
- Одсек опште пулмологије са полуинтензивном негом;
- Одсек фтизиологије;
-Одељење за инфективне болести;
1.2.Сектор за хируршке гране медицине :
-Служба опште хирургије:
- Одељење абдоминалне хирургије;
- Одељење дечје хирургије;
- Одсек за полуинтензивно лечење;
- Одсек васкуларне хирургије;
-Служба ортопедије и трауматологије :
- Одсек за ортопедију;
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- Одсек за трауматологију;
- Одсек полуинтензивне неге ортопедије и трауматологије;
-Служба урологије :
- Одсек за оперативну урологију;
- Одсек опште урологије;
-Одељење за ОРЛ са максилофацијалном хирургијом:
-Одељење офталмологије:
-Одељење операционог блока са стерилизацијом;
1.3.Служба за педијатрију;
1.4.Служба за гинекологију и акушерство :
- Одсек оперативне гинекологије;
- Одсек конзервативне гинекологије;
- Одсек акушерства;
- Одсек патологије трудноће;
- Одсек за дијагностику и лечење стерилитета са ендокринологијом и
биомедицински потпомогнутом оплодњом;
- Одсек неонатологије;
1.5.Служба за психијатрију:
-Одељење за стационарне услуге;
-Одељење за специјалистичко-консултативну делатност;
-Одсек за психотерапију и адолесцентну психијатрију;
-Кабинет за судску психијатрију;
-Дневна болница;
1.6.Служба за продужено лечење и негу (рана рехабилитација):
1.7.Служба за пријем и збрињавање ургентних стања са дневном болницом за
опсервације;
1.8.Служба за анестезију са реаниматологијом;
-Одељење за анестезију;
-Одељење за интензивну негу и лечење;
1.9.Сектор за медицинску дијагностику; специјалистичко-консултативне прегледе и
дневне болнице (хемодијализа, онкологија,хирургија и др.)
- Служба за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику;
-Одсек за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику
Дома здравља Ваљево;
- Служба за радиолошку дијагностику:
- Одсек за класичну РТГ дијагностику
- Одсек за имиџинг и ангио дијагностику
- Одсек радиолошке дијагностике за примарну здравствену заштиту
- Одељење за микробиологију и паразитологију:
- Одсек бактериологије
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- Кабинет за надзор над болничким инфекцијама и контролу
стерилизације
- Кабинет микобактериологије
- Кабинет имунодијагностике
- Одељење за патолошко анатомску, патолошко- хистолошку и цитолошку
дијагностику;
- Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе
(амбуланте);
- Дневне болнице (осим дневне болнице у служби
психијатрије и дневне болнице за опсервације Службе
за пријем и збрињавање
ургентних стања).
1.10.Служба за физикалну медицину и рехабилитацију;
1.11.Служба за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека);
1.12.Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима (Трансфузиологија);
-Одсек за клиничку трансфузију;
-Кабинет за прикупљање и обраду крви;
-Кабинет за антикоагулантну терапију;
За обављање немедицинских послова у Општој болници Ваљево формиране су
организационе јединице:
1) Служба за правне и економско-финансијске послове,
2) Служба за техничке и друге сличне послове.
4.ОРГАНИ БОЛНИЦЕ
Органи болнице су:
1. Директор,
2. Управни одбор,
3. Надзорни одбор.
Органе Опште болнице из става 1. Овог члана, у складу са Законом именује и
разрешава Оснивач.
Директор
Вршилац дужности директора Опште болнице Ваљево је др. Зоран Ђурић,
Специјалиста урологије.
Директор Опште болнице:
1) Организује и руководи процесом рада у Општој болници Ваљево;
2) Одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и
спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника
и здравствених сарадника;
3) Стара се о законитости рада Опште болнице и одговара за законитост рада;
4) Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са
законом;
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5) Одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Опште
болнице, у складу са законом;
6) Доноси акт о организацији и систематизацији послова у Општој болници;
7) Доноси одлуке о додели специјализација и ужих специјализација здравстених
радника и здравствених сарадника;
8) Одговоран је за 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) Извршава одлуке Управног и надзорног одбора, у складу са Законом;
11) Именује повремене комисије и друга радна тела;
12) Обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Управни одбор
Управни одбор је орган управљања Опште болнице.
Управни одбор има седам чланова, од којих су три члана из реда запослених у Општој
болници, а четири члана су представници Оснивача.
Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени радник
са високом школском спремом.
Чланове Управног одбора из реда запослених у Општој болници Ваљево Оснивач именује
на предлог Стручног савета Опште болнице.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.
Управни одбор Опште болнице:
доноси Статут Опште болнице уз сагласност Оснивача;
доноси друге опште акте у складу са законом;
одлучује о пословању Опште болнице;
доноси програм рада и развоја;
доноси финансијски план и годишњи обрачун Опште болнице у складу са
Законом;
6) усваја годишњи извештај о раду и пословању Опште болнице;
7) одлучује о коришћењу средстава здравствене установе, у складу са Законом;
8) утврђује цене здравствених услуга које пружа Општа болница, а које нису
утврђене уговором са организацијом здравственог осигурања;
9) доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем;
10) доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и
отуђењу основних средстава, у складу са законом;
11) одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за ову
намену;
12) одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања;
13) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање
функције директора;
14) доноси пословник о свом раду;
15) именује повремене комисије и друга радна тела;
16) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.
1)
2)
3)
4)
5)
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Надзорни одбор
Надзорни одбор Опште болнице обавља надзор над радом и пословањем
Опште болнице.
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова
Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Надзорни одбор Опште болнице има пет чланова, од којих су два члана из реда
запослених у Општој болници, а три члана су представници Оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Општој болници Оснивач
именује на предлог Стручног савета Опште болнице.
Надзорни одбор:
1) разматра шестомесечни, периодични и годишњи извештај о раду и пословању
Опште болнице и завршни рачун;
2) доноси пословник о свом раду;
3) врши увид у спровођење Закона и других прописа у вези са финансијским
пословањем Опште болнице;
4) врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
5) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Опште болнице воде
уредно и у складу са законом;
6) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Заменик директора
Општа болница има заменика директора. Заменик директора Опште болнице
Ваљево је др. Зоран Милосављевић, Специјалиста оториноларингологије.
Заменик директора заступа Општу болницу у одсуству директора и обавља оне дужности
на које га овласти директор писаним овлашћењем.

5.СТРУЧНИ ОРГАНИ БОЛНИЦЕ
Стручни органи Опште болнице су:
1)
2)
3)
4)

Стручни савет;
Стручни колегијум;
Етички одбор;
Комисија за унапређење квалитета рада.

1. Стручни савет
Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.
Стручни савет има 7 чланова.
Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом,
које на предлог организационих јединица Опште болнице именује директор.
У раду Стручног савета учествује и главна сестра Опште болнице .
Директор Опште болнице не може бити члан Стручног савета.
Стручни савет се састаје најмање једном у 30 дана.
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Стручни савет:
1) разматра и одлучује о питањима стручног рада здравствене установе;
2) доноси пословник о свом раду;
3) предлаже програм стручног рада као и стручног развоја Опште болнице;
4) предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених
сарадника;
5) предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Општој болници;
6) прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у
Општој болници;
7) даје предлог чланова Етичког одбора директору Опште болнице;
8) даје претходну сагласност за закључење уговора о допунском раду
здравственим радницима ;
9) обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.

2.Стручни колегијум
Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне
ставове Опште болнице.
Стручни колегијум чине начелници служби.
Стручни колегијум:
1) доноси пословник о свом раду;
2) даје иницијативу и предлаже мере у циљу побољшања рада организационих
јединица у саставу Опште болнице и Опште болнице као целине;
3) по потреби врши оцену појединачно остварених резултата рада и даје предлоге
директору у вези са заузетим ставом;
4) предлаже план стручног усавршавања и континуиране едукације здравствених
радника и здравствених сарадника;
5) обавља друге послове и задатке по налогу директора, као и послове и задатке
утврђене законом и овим статутом.
3. Етички одбор
Етички одбор Опште болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење
здравствене заштите на начелима професионалне етике.
Директор Опште болнице именује Етички одбор на предлог Стручног савета
Опште болнице.
Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника
Опште болнице и грађана са завршеним правним факултетом, који живе и раде на
територији за коју је Општа болница основана.
Етички одбор има 5 чланова од којих је 3 члана из реда запослених у Општој
болници, а два члана су представници грађана.
Етички одбор:
1) доноси пословник о свом раду;
2) прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању
здравствене делатности;
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3) даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа као
и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Општој болници,
односно прати њихово спровођење;
4) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског
тела у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са Законом;
5) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у складу
са Законом;
6) прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената,
посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску
меру;
7) прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у
превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и
увођењу нових здравствених технологија;
8) доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне
етике у обављању здравствене делатности;
9) врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене
заштите;
10) разматра и друга етичка питања у обављању делатности Опште болнице.
4.Комисија за унапређење квалитета рада
Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном
унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Општој болници, у складу
са законом.
Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере
квалитета стручног рада у Општој болници.
Комисија за унапређење квалитета рада у свом саставу има пет чланова, који се
састају најмање једном месечно.
Комисију за унапређење квалитета рада именује директор Опште болнице.
6. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
У вршењу својих овлашћења и у обављању своје делатности Општа болница
најчешће примењује следеће прописе:
- Закон о здравственој заштити,
- Закон о здравственом осигурању,
- Закон о правима пацијента,
- Закон о професионалној рехабилитацији
о запошњавању оособа са
инвалидитетом,
- Закон о заштити података о личности,
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
- Закон о здравственој документацији и евиденцији у области здравства
- Закон о заштити становништа од заразних болести,
- Уредба о плану мрежа здравствених установа,
- Закон о лековима и медицинским средствима,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава,
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Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе,
- Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених
установа,
- Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог
осигурања,
- Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања са даваоцима здравствених услуга,
- Правилник о садражју и обиму права на здравствену заштиту и о
партиципацији,
- Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите,
- Правилник о условима и начину клиничког испитивања лека, поступку и
садржају документације за одобрење клиничког испитивања лека,
- Закон о раду,
- Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе),
- Закон о јавним набавкама,
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења
евиденције о јавним набавкама,
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,
- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла,
- Закон о платама у државним органима и јавним службама,
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама,
- Закон о буџету,
- Закон о рачуноводству и ревизији.
Поред Статута и напред наведених закона, рад Опште болница Ваљево уређен је и
бројним интерним актима установе.
-

7. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Зараде запослених у Општој болници Ваљево утврђују се множењем основице за
обрачун плата (Закључак Владе РС) са коефицијентом запослених у здравственим
установама који је одређен Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама (Сл. Гласник РС бр44/2001, 15/2002 – др. уредба *,
30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004,
5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006,
10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008,
44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011,
100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 i 58/2014) са увећањем зараде за 0,4% по
години стажа, а основу минулог рада и додацима на основну плату и накнадама.
Приказ коефицијената зарада у Општој болници Ваљево
Субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, примаријуси или
29,32
специјалисти магистри који раде у специјалистичкој делатности
Специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимације, операционим
салама, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, рендген службама, у 28,24
лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјалима и сл.
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Специјалистички послови у стационарима здравствених центара и диспанзерско26,33
поликлинички послови у КЦС
Специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким условима (домови здравља
26,13
и здравствени центри), рад у лабораторијама, рад на превентиви и у комисијама
Послови специјалиста и магистара здравствених сарадника
22,73
Послови дипломираних здравствених радника:
доктора медицине, стоматологије, дипломираних фармацеута и фармацеута
22,55
биохемичара
Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника,* економиста,
18,70
правника и инжењера
Рад у операционим салама и у хитној помоћи, на реанимацији, интензивној нези, у
онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, породилиштима, рендген
15,32
кабинетима, у лабораторијама, у кабинетима за трансфузију крви и сл. (VI степен
стручне спреме)
Здравствена нега пацијената и рад у стационарима, специјализовани послови у
14,77
зубној техници и сл. (VI степен стручне спреме)
Веома сложени послови у патронажи, санитетском извиђању и надзору,
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, послови физикалне рехабилитације и
14,38
физиотерапије, лабораторијски послови, суделовање у изради и издавању лекова (VI
степен стручне спреме)
Послови које обављају медицински техничари у кабинету за трансфузију крви и
13,78
остали послови које обављају здравствени радници (V степен стручне спреме)
Здравствена нега хоспитализованих болесника у интензивној нези, операционој
сали, хемотерапији, онкологији, психијатрији, хитни пријем болесника, неодложна
помоћ у кући, хитна медицинска помоћ, специјализовани послови зубне технике на
изради зубних помагала, кућно лечење, рендген кабинет, лабораторијске анализе,
13,57
послови санитетског транспорта уз пружање хитне медицинске помоћи и руковање
инсталисаним системима у возилу и специјални послови у галенској лабораторији
(IV степен стручне спреме)
Послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја, административни,
сложенији управни, правни, књиговодствени и њима слични послови (VI степен
13,26
стручне спреме)
Послови здравствене неге хоспитализованих болесника, уже специјализовани
послови здравствене неге у примарној, амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој
13,11
заштити, послови зубне технике, ЕЕГ, ЕКГ, развојна саветовалишта, саветовалишта
за дијабет (IV степен стручне спреме)
Послови здравствене неге болесника у примарној здравственој заштити и
амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој заштити, издавање лекова без рецепта,
12,59
физикална терапија и рехабилитација, дезинфекција, дезинсекција и дератизација и
трансфузија крви (IV степен стручне спреме)
Послови техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима слични
10,71
послови (V степен стручне спреме)
Средње сложени економски, управни и административни послови (IV степен
10,20
стручне спреме)
Послови техничког одржавања, послови на припреми хране (кување), послови на
успостављању телефонских веза већег интензитета, послови санитетског транспорта 8,98
болесника, возача, дактилографије и сл. (III степен стручне спреме)
Помоћни послови код обдукције (II степен стручне спреме)
8,36
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Помоћни послови неге болесника и извођење других медицинско-техничких радњи
и помоћни послови код паковања санитетског материјала (II степен стручне спреме)

Послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, прања и пеглања рубља,
сервирање хране болесницима, помоћни послови у техничким радионицама,
послови портира, чувара, курира и помоћни послови у апотекама и сл. (II степен
стручне спреме)
Послови одржавања чистоће у просторијама где се остварује здравствена заштита (I
степен стручне спреме)
Послови одржавања чистоће у административним просторијама
Најједноставнији послови (физички радник - НК)
* За здравствене сараднике који долазе у непосредан контакт са пацијентима, раде
на одељењу, односно учествују у здравственој дијагностици и терапији, на
истраживањима у лабораторијама додатни коефицијент на коефицијент наведен у
табели износи

8,06

7,34

6,83
6,18
5,93
0,36

а) По основу руковођења:
- вођи групе немедицинских радника (главном возачу) - 0,41;
- главној сестри кабинета и одсека, руководиоцима у администрацији и техничкој служби
- 0,61;
- главној сестри у амбулантама, главним техничарима и главним лаборантима,
руководиоцима немедицинских служби у ДЗ и координаторима - шефовима одсека и
службе - 0,82;
- начелницима немедицинских служби и заводима и заводу за здравствену заштиту,
главним сестрама одељења у стационарима и руководиоцима немедицинских служби у
ЗЦ и главној сестри у ДЗ - 1,02;
- начелницима медицинских служби у ДЗ, главним сестрама института и клиника и
начелницима немедицинских служби у КБЦ и КЦ, главној сестри болнице, главном
техничару у заводу за здравствену заштиту и заводима - 1,23;
- главној медицинској сестри КБЦ и КЦ и начелницима медицинских служби у
здравственим центрима - 1,43;
- помоћницима и заменицима директора у ДЗ и апотекарским установама, начелницима
медицинских служби у КБЦ и КЦ, помоћницима директора немедицинских служби у
КБЦ и КЦ, ЗЦ и заводима - 1,63;
- помоћницима и заменицима директора института и клиника, домова здравља и
самосталних апотекарских установа и директору немедицинских служби у КБЦ, КЦ, ЗЦ и
заводима - 1,84;
- директорима болница (опште и специјалне, завода) - 15%;
б) На основу стручно признатих и научних звања:
- примаријусу - 0,50;
- магистру наука - 0,50, и
- доктору наука - 1,00.
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8. ДОСТАВА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
8.1 Јавност рада
У складу са чланом 46. Статута Општа болница Ваљево обавештава јавност.
Информисање јавности о раду Опште болнице врши директор или лице које он овласти.
8.2 Пословна тајна
Здравствени радници , здравствени сарадници као и друга лица запослена у Општој
болници, дужни су да чувају службену тајну податке о здравственом стању пацијента
односно податке из медицинске документације укључујући све податке на основу којих
се може утврдити идентитет лица и друге податке, у складу са законом.
Дужности чувања службене тајне здравствени радник и други запослени могу бити
ослобођени само на основу писменог пристанка пацијента одн.његовог законског
заступника или на основу одлуке суда.
У циљу обезбеђења и успешног извршавања одређених послова у Општој болници,
поједини подаци и акти представљају пословну тајну.
Документа и подаци који представљају пословну тајну, трећим лицима може
саопштити директор Опште болнице или од њега овлашћено лице под условом да
саопштавање пословне тајне не наноси штету интересу Опште болнице.
Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштавање података, ако се ти
подаци саопштавају у складу са законом и овим статутом.
Повредом чувања пословне тајне не сматра се и саопштавање на седницама
Управног или Надзорног одбора оних података који су неопходни ради вршења њихове
функције.
Запослени који на седницама Управног одбора или Надзорног одбора саопштава
податке који представљају тајну, дужан је да присутне упозори да се та документа и
подаци сматрају пословном тајном и да су присутни дужни да то чувају као пословну
тајну.

9. ПОСТУПАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА
За решавање по Захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
поднетим у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) одређен је повереник за
информације од јавног значаја дипломирани правник Зорица Станковић, контакт телефон
014 295 584.
Захтеви се могу подносити електронским путем на имејл адресу: office@zcvaljevo.com.
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За све информације које нису наведене у Информатору о раду, а у вези са
подношењем захтева и одлучивањем по захтеву, примењује се Закон о слободном
приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009 и 36/2010).
9.1.Најчешће тражене информације од јавног значаја
Најчешће тражене информације од јавног значаја су: обавештења или копије
докумената о пословима које се обавњају из области јавних набавки и информације о
донацијама.

10. НОСАЧ ИНФОРМАЦИЈА
Документација болнице из претходних година одлаже се и чува у архиви. Чување
медицинске и правно економске документације дефинисано је у складу са Законом о
здравственој документацији и евиденцији у области здравства (Сл.Гласник бр.123/14 и
106/2015) и Законом о рачуноводству (Сл. Гласник РС бр. 62/13)
Евидентирање документације, аката, пословне преписке врши се преко деловодника
писарнице Опште болнице.
У циљу очувања информација које се налазе у информационим системима које
користи Општа болница Ваљево врши се њихово снимање.
11.ФИНАНСИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВАЉЕВО
11.1.

Начин финансирања Опште болнице Ваљево

Општа болница Ваљево средства за свој рад остварује у складу са Законом.
Средства за рад Општа болница Ваљево остварује на основу Уговора пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Републичким
фондом за здравствено осигурање у складу са одредбама члана 177. Закона о
здравственом осигурању, из буџета Републике Србије у складу са Планом расподеле
средстава за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, као и из других
прихода које оствари обављањем своје делатности у складу са законом.
11.2.

Финансијски план

Укупни приходи и расходи дефинишу се Финансијским планом. Финансијски план
Опште болнице Ваљево објављен је на сајту у делу Интерни документи – Финансијски
извештаји, линк:
http://www.obvaljevo.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=99
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11.3.

Јавне набавке

Обавештење о спроведеним јавним набавкама објављено је на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Опште болнице у делу Екстерни документи –
Тенедери/Јавни позиви, линк:
http://www.obvaljevo.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=68
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