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ПРЕДЛОГ ПЛАНА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНЕ СПОЉНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА 
СТРУЧНОГ РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ 
ОБЛИЦИМА  ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ) 

У 2014. ГОДИНИ 
 

I 
 

Здравствене установе и други облици здравствене службе (приватна пракса) у 
којима редовну спољну проверу квалитета стручног рада спроводе референтне 

здравствене установе и Институт за јавно здравље Србије 
 

Референтне здравствене установе и Институт за јавно здравље Србије 
спровешће редовну спољну проверу квалитета стручног рада у четири 
института/завода за јавно здравље: Завод за јавно здравље Сомбор, Завод за јавно 
здравље Сремска Митровица, Завод за јавно здравље Шабац и Завод за јавно 
здравље Лесковац; општим болницама Горњи Милановац, Аранђеловац, Пријепоље, 
Пирот и Сурдулица; Војној болници Ниш, Специјалној болници за интерне болести 
Лазаревац, Специјалној болници за психијатријске болести „ Горња Топоница”, 
Клиничко болничком центру „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” , Клиници за 
стоматологију Војводине, Институту за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије „ Др Вукан Чупић”, Институту за неонатологију, Институту за 
кардиоваскуларне болести Војводине, Институту за ортопедско-хируршке 
болести „ Бањица”, Клиничком центру Крагујевац; апотекама Вршац, Нови Сад и 
Врање; општој болници „Мedigroup”, Београд. 
 
Редовна спољна провера кавлитета стручног рада ће се спровести према следећем 
распореду: 
 

1. Институт за јавно здравље Србије  у:  
центрима за промоцију здравља; анализу, планирање и организацију здравствене 
службе; информатику и биостатистику у здравству; контролу и превенцију 
болести; хигијену и хуману екологију и центрима за микробиологију:  

- Завода за јавно здравље Сомбор 
- Завода за јавно здравље Сремска Митровица 
- Завода за јавно здравље Шабац 
- Завода за јавно здравље Лесковац 
 
2. Клинички центар Србије у: 
− Институту за кардиоваскуларне болести Војводине  – Клиници за 

кардиоваскуларну хирургију (укључена медицинска сестра или техничар) 
− Клиничком центру Крагујевац – Психијатријској клиници, Центру за 

радиолошку дијагностику (укључена медицинска сестра или техничар) 
− Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”  – Болници 

за оториноларингологију, Служби за радиолошку дијагностику 
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− Специјалној болници за интерне болести Лазаревац (укључена медицинска 
сестра или техничар) 

− Специјалној болници за психијатријске болести „ Горња Топоница” 
(укључена медицинска сестра или техничар) 

− Општој болници Горњи Милановац – Служби за неурологију и психијатрију, 
Одељењу радиологије, Одељењу оториноларингологије (укључена 
медицинска сестра или техничар) 

 
3. Клинички центар Војводине у: 
− Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан 

Чупић”  – Служби за хуману репродукцију, Републичком центру за 
планирање породице (укључена медицинска сестра или техничар) 

− Општој болници Аранђеловац – Хируршком одељењу, Рендген служби са 
ултразвучном дијагностиком (укључена медицинска сестра или техничар) 

− Општој болници „Мedigroup” – гинекологија и акушерство, породилиште, 
општа хирургија, интерна медицина, дијагностички центар (радиологија) 
Милутина Миланковића 3, Нови Београд, (укључена медицинска сестра или 
техничар) 
 

4. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у: 
− Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан 

Чупић”  – Клиници за дечју хирургију (укључена медицинска сестра или 
техничар) 

− Институту за неонатологију (укључена медицинска сестра или техничар) 
− Општој болници Аранђеловац – Служби дечјег одељења  (укључена 

медицинска сестра или техничар) 
− Општој болници Горњи Милановац – Служби педијатрије (укључена 

медицинска сестра или техничар) 
 

5. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан 
Чупић” у: 

− Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” – Болници 
за дечје плућне болести и ТБЦ (укључена медицинска сестра или техничар) 

− Општој болници Пирот – Служби за педијатрију (укључена медицинска 
сестра или техничар) 

− Општој болници Сурдулица – Дечјем одељењу са боксом за изолацију 
(укључена медицинска сестра или техничар) 

 
6. Клинички центар Крагујевац у: 
− Институту за ортопедско-хируршке болести „ Бањица” – Сектору 

стационарних делатности, Служби за радиолошку дијагностику у Сектору 
заједничких медицинских делатности (укључена медицинска сестра или 
техничар) 

− Општој болници Пријепоље – Одељењу за радиолошку и ултразвучну 
дијагностику, Служби за унутрашње болести, Служби за 
неуропсихијатријске болести (укључена медицинска сестра или техничар) 
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− Војној болници Ниш – Одељењу за психијатрију, Одељењу за радиологију  
(укључена медицинска сестра или техничар) 

 
- Клинички центар Ниш у: 
− Општој болници Пирот – Сектору за интернистичке гране медицине, 

Служби за психијатрију, Служби за радиолошку дијагностику Сектора 
заједничких медицинских делатности (укључена медицинска сестра или 
техничар) 

− Општој болници Сурдулица – Интерном одељењу са коронарном јединицом, 
Рендген кабинету и ултразвучној дијагностици (укључена медицинска 
сестра или техничар) 
 

7. Фармацеутски факултет Београд у: 
− Апотеци Вршац 
− Апотеци Нови Сад 
− Апотеци Врање 
− Aпотеци Крагујевац 
− Апотеци Београд укључујући: 

• све галенске лабораторије 
•  апотеке: „ Први мај“, „ Браћа Ковач“, „ Нови Београд“, као и 

апотеке у оквиру Дома здравља Лазаревац, Младеновац, Сопот, 
Барајево и Обреновац 

 
8. Стоматолошки факултет Београд у: 
− Клиници за стоматологију Војводине – Служби за децу, Служби за одрасле, 

Служби дневне болнице (укључена стоматолошка сестра или техничар) 
 
 

II 
 

Здравствене установе и други облици здравствене службе (приватна пракса) у 
којима редовну спољну проверу квалитета стручног рада спроводе институти, 

односно заводи за јавно здравље у окрузима и граду Београду 
 

Институти и заводи за јавно здравље спровешће редовну спољну проверу 
квалитета стручног рада  у домовима здравља у Бачкој Тополи, Сенти, Ковачици, 
Ковину, Кули, Бачу, Бечеју, Шиду, Коцељеви, Љубовији, Убу, Жабарима, Голупцу, 
Аранђеловцу, Рачи, Ћуприји, Бору, Мајданпеку, Прибоју, Пријепољу, Лучанима, 
Варварину, Ћићевцу, Дољевцу, Алексинцу, Бабушници, Бојнику, Медвеђи, Бујановцу, 
Владичином Хану, а у Београду у домовима здравља, Младеновац, Сопот и 
Чукарица. 
Такође, редовна спољна провера квалитета стручног рада спровешће се у 41 
приватној лекарској ординацији, 38 приватних стоматолошких ординација, 42 
приватнe  апотекe  и 8 приватних лабораторија. 
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Редовна спољна провера кавлитета стручног рада ће се спровести према следећем 
распореду: 
 
Завод за јавно здравље Суботица  у:  

1. Дому здравља Бачка Топола –  службе у Здравственој станици Стара 
Моравица, остало у централи дома здравља 

2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 

- 2 приватне лекарске ординације 
- 1 приватна стоматолошка ординација 
- 1 приватна апотека 
 

Завод за јавно здравље Зрењанин у: 
1. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 3 приватна лекарска ординација 
- 3 приватна стоматолошка ординација 
- 3 приватна апотека 

 
Завод за јавно здравље Кикинда у: 

1. Дому здравља Сента – службе у II Здравственој станици Сента, остало у 
централи дома здравља  

2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 

- 2 приватне лекарске ординације 
- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 1 приватна апотека 

 
Завод за јавно здравље Панчево у: 

1. Дому здравља Ковачица – службе у ЗС Дебељача, остало у централи дома 
здравља 

2. Дому здравља Ковин – службе у ЗС Баваниште, остало у централи дома 
здравља 

3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 

- 2 приватне лекарске ординације 
- 1 приватнa стоматолошкa ординацијa 
- 1 приватнa апотекa 
 

Завод за јавно здравље Сомбор у: 
1. Дому здравља Кула – службе у ЗС Сивац и ЗС Црвенка, остало у централи 

дома здравља 
2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 2 приватне лекарске ординације 
- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 1 приватне апотеке 
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Институт  за јавно здравље Војводине у: 

1. Дому здравља Бач – службе у ЗС Вајска, остало у централи дома здравља 
2. Дому здравља Бечеј службе у ЗС Бачко Петрово Село, остало у централи 
дома здравља 

3. Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад 
4. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 

- 3 приватне лекарске ординације 
- 3 приватне стоматолошке ординације 
- 3 приватне апотеке 
- 3 приватне лабораторије (биохемијске, микробиолошке) 

 
Завод за јавно здравље Сремска Митровица у: 

1. Дому здравља Шид –  службе у ЗС Моровић, остало у централи дома 
здравља 

2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 

- 1 приватнa лекарскa ординацијa 
- 1 приватнa стоматолошкa ординацијa 
- 1 приватнa апотекa 

 
Завод за јавно здравље Шабац у: 

1. Дому здравља Коцељева –  Амбуланта Драгиње,  Амбуланта  Доње 
Црниљево, остало у централи дома здравља 

2. Дому здравља Љубовија 
3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 

- 1 приватнa лекарскa ординацијa 
- 1 приватнa стоматолошкa ординацијa 
- 1 приватнa апотекa 

 
 Завод за јавно здравље Ваљево у: 

1. Дому здравља Уб –  службе у ЗС Бањани, остало у централи дома здравља 
2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 1 приватне лекарске ординације 
- 1 приватна стоматолошка ординација 
- 1 приватна апотека 

 
Завод за јавно здравље Пожаревац у: 

1. Дому здравља Жабари –  службе у Амбуланти Александровац, остало у 
централи дома здравља 

2. Дому здравља Голубац –  службе у ЗС Браничево, остало у централи дома 
здравља 

3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 
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- 1 приватна лекарске ординације 
- 1 приватнa стоматолошкa ординацијa 
- 1 приватнa апотекa 

 
Завод за јавно здравље Смедерево у:   

Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у претходне 2 
године: 

- 2 приватне лекарске ординације 
- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 2 приватне апотеке 

 
Институт  за јавно здравље  Крагујевац у: 

1. Дому здравља Аранђеловац –  службе у Амбуланти Горња Трешњевица, 
остало у централи дома здравља 

2. Дому здравља Рача –  службе у ЗС Ђурђево, остало у централи дома 
здравља 

3. Завод за здравствену заштиту студената Крагујевац 
4. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 3 приватне лекарске ординације 
- 3 приватне стоматолошке ординације 
- 3 приватне апотеке 

 
Завод за јавно здравље Ћуприја у: 

1. Дому здравља Ћуприја 
2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 2 приватне лекарске ординације 
- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 1 приватнa апотекa 

 
Завод за јавно здравље Зајечар у: 

1. Дому здравља Бор –  службе у Амбуланти Кривељ, остало у централи дома 
здравља 

2. Дому здравља Мајданпек – Здравствена станица Доњи Милановац 
3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 1 приватне лекарске ординације  
- 1 приватна стоматолошка ординација  
- 1 приватна апотека  

 
Завод за јавно здравље Ужице у: 

1. Дому здравља Прибој –  службе у ЗС Саставци, остало у централи дома 
здравља 

2. Дому здравља Пријепоље –  службе у ЗС Бродарево 
3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
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- 1 приватна лекарска ординација 
- 1 приватна стоматолошка ординација  
- 1 приватна апотека 

 
Завод за јавно здравље Чачак у: 

1. Дому здравља Лучани са стационаром – одсек у Гучи 
2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 2 приватне лекарске ординације 
- 1 приватна стоматолошка ординација 
- 1 приватна апотека 

 
Завод за јавно здравље Краљево у: 

1. Дому здравља Рашка – службе у Здравственим  станицама Баљевац и 
Јошаничка Бања 

2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 

- 1 приватна лекарска ординација 
- 1 приватна стоматолошка ординација  
- 1 приватна апотека 

 
Завод за јавно здравље Нови Пазар у: 

Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у претходне 2 
године: 

- 1 приватна лекарска ординација 
- 1 приватна стоматолошка ординација  
- 1 приватна апотека 

 
Завод за јавно здравље Крушевац у: 

1. Дому здравља Варварин –  службе у ЗС Обреж, остало у централи дома 
здравља 

2. Дому здравља Ћићевац –  службе у ЗС Сталаћ, остало у централи дома 
здравља 

3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године:  

- 1 приватнa лекарскa ординацијa 
- 1 приватна стоматолошка ординација  
- 1 приватнa апотекa 

 
Институт  за  јавно здравље Ниш у: 

1. Дому здравља Дољевац – службе у ЗС Пуковац, остало у централи дома 
здравља 

2. Дому здравља Алексинац – службе у ЗС Житковац, остало у централи дома 
здравља 

3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 
- 2 приватне лекарске ординације 
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- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 2 приватне апотеке 
- 2 приватне лабораторије (биохемијске/микробиолошке) 

 
Завод за јавно здравље Пирот у: 

1. Дому здравља Бабушница са стационаром –  Службе у амбуланти Доње 
Крњино, остало у централи дома здравља 

2. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 
- 2 приватне лекарске ординације 
- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 2 приватне апотеке 

 
Завод за јавно здравље Лесковац у: 

1. Дому здравља Бојник –  Службе у амбуланти Косанчић, остало у централи 
дома здравља 

2. Дому здравља  Медвеђа – службе у ЗС Сијаринска Бања, остало у централи 
дома здравља  

3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 
- 2 приватне лекарске ординације 
- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 2 приватне апотеке  

 
Завод за јавно здравље Врање у: 

1. Дому здравља Бујановац – – службе у ЗС Велики Трновац, остало у централи 
дома здравља 

2. Дому здравља Владичин Хан – службе у ЗС Џеп, остало у централи дома 
здравља  

3. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 
претходне 2 године: 
- 1 приватне лекарске ординације 
- 1 приватне стоматолошке ординације 
- 1 приватне апотеке 

 
Градски завод за јавно здравље Београд у: 

1. Дому здравља Младеновац 
2. Дому здравља Сопот – службе у ЗС Раља, остало у централи дома здравља 
3. Дому здравља Чукарица: Амбуланта Чукаричка падина, Амбуланта 

Остружница и ЗС Железник 
4. Заводу за здравствену заштиту студената 
5. Приватним здравственим установама које нису биле обухваћене у 

претходне 2 године: 
- 2 приватне лекарске ординације  
- 2 приватне стоматолошке ординације 
- 3 приватне апотеке 
- 3 приватне лабораторије (биохемијске, микробиолошке) 


