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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУТУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН 
ЈОВАНОВИЋ БАТУТ” 

 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са седиштем у Београду, ул. Др 

Суботића бр. 5, ПИБ 102000930, МБ 07036027, здравствена je установа кoja обавља послове јавног 
здравља, основана за ниво Републике. 

С обзиром нa дефинисану позицију у здравственом систему, Институт за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“ координира и прати стручни рад института и завода за јавно здравље и 
других здравствених установа које обављају хигијенско-епидемиолошку и социјално-медицинску 
делатност у Републици, изучава и у сарадњи са другим здравственим установама, предлаже 
дугорочну стратегију здравствене заштите са приоритетима и методолошки руководи њеним 
спровођењем у сарадњи са факултетима медицинске струке. 

Конкретизовање места и улоге Института утврђени су „Програмом развоја Института за јавно 
здравље Србије др Милан Јовановић Батут” усвојеним од стране Управног одбора 17.7.2014. године, 
којим је предвиђено да Институт законом поверене обавезе реализује усмеравањем активности на 
следећих пет кључних специфичних циљева и подциљева који се односе на услуге које пружа 
Институт:  

 
1. Очување и унапређење здравља, здравственог стања становништва и здравственог потенцијала 
свих грађана Србије и смањивање неједнакости у здрављу, нарочито рањивих популационих група 
које подразумева:  
1.1. Планирање и имплементацију програма, мера и активности усмерених ка националним 
приоритетима у унапређењу здравља, превенцији болести, повреда и инвалидности, као и 
превентабилног морталитета (скрининг програми, програми здравственог васпитања и програми 
имунизације).  
1.2. Планирање мера и активности које представљају подршку демографској/ популационој политици 
Србије и доприносе здравом почетку живота.  
1.3. Планирање додатних мера и активности за посебно вулнерабилне популационе групе: млади, 
стари, особе са инвалидитетом, Роми, бескућници, ИКД (интервенски корисници дрога), СР 
(сексуалне раднице и радници).  
1.4. Унапређење транспарентности здравствених мера и активности кроз континуирано 
информисање јавности. 
1.5. Учествовање у повећању здравствене писмености становништва, посебно младих као и осталих 
група у повећаном ризику за здравље, јачање индивидуалне одговорности за здравље, мотивисање 
појединаца и заједнице да предузимају акције за очување здравља и њихово оспособљавање да се 
одговорно односе према себи и другима.  
1.6. Унапређење брзог и ефикасног одговора на ризичне, изненадне ситуације, догађаје, претње, 
акциденте који имају потенцијал да угрозе здравље и здравствену безбедност људи и околине.  
2. Подржавање процеса којима се унапређује планирање, квалитет и ефикасност здравствене 
заштите, укључујући и могућности за обезбеђивање једнаке приступачности и доступности 
превентивних и куративних здравствених услуга за укупно становништво Србије.  
2.1. Планирање развоја и јачања кадровске и технолошке инфраструктуре здравственог 
система/институција у складу са реалним потребама и могућностима заједнице.  
2.2. Планирање развоја и унапређење функционисања, ефикасности, квалитета и финансирања свих 
нивоа и облика здравствене заштите.  
2.3. Подршка у имплементацији нових стратешких и оперативних мера Министарства здравља и 
Владе Републике Србије које се односе на све нивое здравствене заштите (рад републичких стручних 
комисија, пилотирање нових услуга, нових начина финансирања, обезбеђивање централног 
планирања у циљу веће ефикасности и рационализације трошкова у систему здравствене заштите 
путем централизованих јавних набавки). Дефинисање места и улоге и поделе надлежности међу 
здравственим институцијама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите. 
 2.4. Сарадња са кадровским школама и факултетима у креирању уписне политике и 
јавноздравствених новина у програмима наставе.  
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3. Иницирање и учествовање у развоју и унапређењу политика за здравље, стратегија, закона и 
других прописа који унапређују и штите здравље и здравствену безбедност становника и обезбеђују 
одговарајуће извршавање и финансирање мера примарне, секундарне и терцијарне превенције  кроз:  
3.1. Унапређење и јачање интерсекторске и међуресорне сарадње на свим нивоима одлучивања (од 
институционалног, локалног, регионалног па до републичког) како би се свим становницима Србије 
обезбедиле веће могућности да имају адекватне и по здравље пожељне детерминанте здравља (вода, 
ваздух, храна, предмети опште употребе и друго), као и покретање иницијатива и учешће у изради 
сета нових закона и промене неких од постојећих закона.  
3.2. Подстицање и обезбеђивање партиципације цивилног сектора у припреми докумената 
здравствене политике, као и у доношењу и имплемнтацији здравствених мера, одлука и регулатива.  
4. Јачање свих ресурса и капацитета Института (оспособљен кадар, унапређен начин финансирања и 
савремена опрема) за успешно извршавање функција националне референтне институције из области 
јавног здравља.  
4.1. Повећање ефикасности и квалитета рада свих служби Института у пружању услуга у оквиру 
законски усвојених делатности Института.  
4.2. Подршка и залагање за стални професионални развој запослених у Институту како у оквиру 
домаћих, тако и у оквиру међународних програма.  
4.3. Заступање одговарајућег финансирања Института као националне институције уз усмеравање на 
доминантно финансирање из средстава државног буџета и редефинисање финансирања од стране 
Фонда за здравствено осигурање у смислу препознавања Института за јавно здравље као дела 
система здравствене заштите и његове улоге у очувању и унапређивању здравља становништва.  
4.4. Унапређење инфраструктуре Института, простора и опреме за брзу и квалитетну дијагностику 
фактора који представљају ризик по здравље људи (заразне болести, фактори ризика по здравље у 
животној средини: вода, ваздух, храна и исхрана).  
4.5. Развој информационог система оспособљеног да прати реализацију циљева и задатака у јавном 
здрављу с циљем да подједнако служи доносиоцима одлуке, здравственим радницима као и широј 
јавности, а у складу са прописима о поверљивости и заштити података, и активно учешће и 
координација у процесу успостављања јединственог информационог система у здравству Србије.  
4.6. Унапређење координационе улоге Института у оквиру мреже института и завода за јавно 
здравље и јачање њихове функционалне повезаности, уз заједничко подстицање локалних 
самоуправа да више учествују у јавноздравственим активностима на својој територији укључујући и 
финансирање ових активности из буџета локалних самоуправа.  
5. Даље неговање и развијање међународне сарадње на заједничким пројектима и активностима у 
области здравља и здравствене заштите од интереса за земљу:  
5.1. Испуњавањем улоге Института као националне рефeрентне институције која представља земљу 
у питањима јавног здравља. 
5.2. Подршком у раду focal pointa за СЗО Министарства здравља Републике Србије.  
5.3. Успостављањем нових облика сарадње са међународним организацијама, агенцијама и 
фондацијама које могу да допринесу развоју Института путем пројеката и донација. У остваривању 
циљева јавног здравља, односно очувања и унапређења здравља становништва нужна је добра 
сарадња, координација и партнерство међу бројним актерима – на националном, регионалном и 
локалном нивоу. Међу њима је потребно истаћи Министарство здравља, мрежу института и завода за 
јавно здравље, друга министарства, невладине организације и стручна друштва, те остале 
институције без чијег партнерства није могуће остваривање циљева здравствене политике.  

Стратешки интерес је и међународна сарадња са Светском здравственом организацијом, ECDC-ом 
(Европски центар за контролу болести), програмима јавног здравља Европске уније, те 
институцијама и програмима јавног здравља у окружењу али и у целом свету. Реализација овог 
програма обезбеђује нову, значајнију, редефинисану улогу Института за јавно здравље Србије али и 
свих осталих института и завода у мрежи, као и повећање компетентности свих одговорних, посебно 
Министарства здравља за доношење адекватних одлука и успешније вођење здравствене политике 
засноване на доказима и у складу са политиком Светске здравствене организације „Здравље 2020” 
под слоганом, „Здравље у свим политикама”. Реализација Програма представљаће добру основу за 
израду нове здравствене политике Србије за период 2015–2020. године.  
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На основу одредаба члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Институт за јaвно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут” сачинио је документ „Информатор о раду“. За тачност и ажурирање података које 
садржи „Информатор о раду“ одговоран је Вељко Милекић, правно кадровски аналитичар. Контакт 
телефон 011/2684-566, лок. 156, e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs. Информатор садржи ажуриране 
податке на дан 30.09.2021. Формат: Microsoft Word. Штампана верзија текста „Информатора о раду” 
није сачињена, али се заинтересованом лицу на захтев и уз плаћене трошкове штампања, доставља 
последња ажурирана верзија.  

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
 Организациона структура Института одређена је Законом о здравственој заштити, Статутом 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Правилником о систематизацији и 
организацији  послова Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” бр. 202/1 од  
15.01.2021. године – пречишћени текст, Правилником и изменама и допунама Правилника о 
систематизацији и организацији послова послова Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“ – пречишћени текст бр. 873/1 од 17.02.2021. године, Правилником и изменама и 
допунама Правилника о систематизацији и организацији послова послова Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ – пречишћени текст бр. 202/3 од 02.03.2021. године и , 
Правилником и изменама и допунама Правилника о систематизацији и организацији послова послова 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ – пречишћени текст бр. 202/4 од 
30.06.2021. године    
 
 Основна делатност Института обавља се у оквиру следећих организационих јединица:  

1. Канцеларија директора 
2. Центар за промоцију здравља 
3. Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите 
4. Центар за информатику и биостатистику у здравству 
5. Центар за контролу и превенцију болести 
6. Центар за хигијену и хуману екологију 
7. Центар за микробиологију 
8. Служба за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове 

 
1. КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА 

 
 У Канцеларији директора обављају се послови организације рада и пословања Института, 
припреме општих аката и других материјала о којима одлучује Управни и Надзорни одбор каo и 
стручни органи Института, закључивање уговора у име и за рачун Института, организација послова у 
вези са остваривањем јавности рада Института, управљања комуникацијама, планирања догађаја, 
руковођења радом запослених у Институту, остваривања сарадње са државним органима, 
организацијама и телима, организацијама из невладиног сектора, као и међународним здравственим 
организацијама и удружењима и установама других земаља, хуманитарним и другим организацијама 
и институцијама, научноистраживачким организацијама у земљи и иностранству, у циљу  
реализације пројектата који се финансирају из фондова ЕУ у области здравља. 
  
В.д. директорa Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”: 
Доц. др Верица Јовановић, спец. социјалне медицине 
 
Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите – 
Помоћник директора за организацију здравствене заштите: 
Прим. mr sc. med. Периша Симоновић, спец. психијатрије 
011/2684-566, лок. 157 
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Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите – 
Помоћник директора за опште и правне послове 
Драгана Павловић, дипломирани  правник  
011/2684-566, лок. 140 
 
Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите – 
Помоћник директора за јавно здравље, популациону политику и научно-истраживачки рад: 
Слободно/упражњено радно место 
011/2685-476 
 
Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите – помоћник директора за јавно 
здравље, интегрисани здравствени информациони систем и анализу здравствене заштите и 
здравственог стања становништв у Републици Србији  
Др Иван Ивановић, спец. социјалне медицине 
011/2062-707 
 
Самостални извршилац за обезбеђење квалитета: 
Драгана Петровић, дипломирани инжењер технологије – спец. за управљање квалитетом 
011/2684-566, лок. 112 
Милијана Ђукановић, дипломирани инжењер технологије 
011/2684-566, лок. 112 
Антониа Лаиновић, дипломирани инжењер орг. наука 
 
Пословни секретар у Канцеларији директора: 
Марија Булатовић, дипломирани политиколог за међународне односе 
011/2684-566, лок. 135 
 
Службеници за односе са јавношћу и маркетинг 
Биљана Шуша, професор руског језика и књижевности  
011/2062-751 
011/2684-566, лок. 217 
Ана-Марија Чанак, дипломирани комуниколог 
011/2062-751 
011/2684-566, лок. 217 
 
Организационе јединице Канцеларије директора: 
 
1. Одељење за научно-истраживачки рад, публицистику, координацију спровођења пројеката и 
квалитет 
 

1. ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА 
 

У Центру за промоцију здравља обављају се послови промоције здравља у заједници, васпитања за 
здравље и бриге о здрављу осетљивих популационих група и група са посебним потребама 
заснованих на мултидисциплинарном и мултисекторском програмском приступу који подразумевају 
информисање, саветовање и обуку становништва, у сарадњи са масмедијима о очувању и 
унапређењу здравља, смањењу фактора ризика, и афирмацији здравих стилова живота као и 
оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим потребама и проблемима.  

У оквиру овог Центра предлажу се садржаји, припрема и организовање едукација, врши обука 
едукатора у области промоције здравља (организације едукативних семинара, стручно-
методолошких састанака и консултација, организација тимског рада и сл), израда 
здравственопромотивних публикација, мултимедијалних презентација, здравственопромотивних 
спотова, емисија, прилога и др.  
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Организација: 
 
Центар се састоји из два Одељења:  
1. Одељење за васпитање за здравље, промоцију здравља у заједници и социјалну мобилизацију 
2. Одељење за мониторинг и превенцију зависности и ризичног понашања у чијем саставу се налази 
и Канцеларија за превенцију пушења 
 

2. ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  
 

У Центру за анализу, планирање и организацију здравствене заштите  обављају се послови 
координације радом мреже института и завода за јавно здравље у остваривању циљева планирања и 
организације здравствене заштите, унапређења квалитета здравствене заштите и истраживања у 
области јавног здравља. Центар усмерава здравствени систем ка основним јавноздравственим 
услугама и функцијама путем развоја, спровођења и евалуације одговарајућих програма.  
 
Организација: 
 
Центар се састоји из два одељења и једног одсека:  
1. Одељење за праћење и евалуацију система здравствене заштите 
2. Одељење за праћење и унапређење квалитета здравствене заштите 
3. Одсек за процену здравствених технологија  
 

3. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ 
 

Центар за информатику и биостатистику координира развој и реализацију сегмената здравственог 
информационог система на нивоу Републике, организује и води послове везане за методологију, 
нормативно уређење, као и спровођење статистичких истраживања у области здравственог система 
на територији Републике Србије. Центар прикупља податке о здрављу и коришћењу система 
здравствене заштите, трошковима и финансирању здравственог система, одржава базе података о 
ресурсима система здравствене заштите, обезбеђује податке из популационих истраживања, односно 
обезбеђује здравствене информације за делотворно извештавање о здрављу намењено државним 
органима и јавности. 
 
Организација: 
 
Центар се састоји из два одељења: 
 
1. Одељење за методолошке принципе и стандарде интегрисаног здравственог информационог 
система и извештавање 
2. Одељење за пројектовање, развој и администирање информационих система 
 

4. ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ 
 

У Центру за превенцију и контролу болести обављају се послови превенције и контроле заразних 
и незаразних болести организовањем спровођења и контроле епидемиолошког надзора над заразним 
болестима, као и надзора над болничким инфекцијама, превенцијом и контролом водећих хроничних 
незаразних обољења (ХНО), прикупљањем, обрадом и епидемиолошком анализом индивидуалних 
пријава водећих ХНО, праћења инциденције водећих ХНО на основу података популационих 
регистара малигних болести, акутног коронарног синдрома и дијабетеса, прикупљања података о 
оболевању од водећих ХНО на основу болничког и ванболничког морбидитета, анализирања 
смртности од ових обољења на основу података о умирању Републичког завода за статистику, као и 
болничког морталитета и приказивање резултата епидемиолошке анализе водећих ХНО у 
извештајима (периодичним и годишњим). 
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У оквиру Центра врши се и процена преваленције фактора ризика одговорних за појаву водећих 
ХНО праћењем резултата популационих, циљаних и других истраживања и периодичном израдом 
анализа преваленције фактора ризика одговорних за појаву водећих ХНО у Србији. Такође, спроводе 
се активности из акционог плана Националне стратегије за превенцију и контролу ХНО кроз 
истраживања која имају за циљ идентификацију ризичних група становништва за интервенцију на 
промоцији здравих стилова живота.  
 
Организација: 

 
Центар се састоји од четири одељења, Канцеларије за скрининг рака и Координационог центра за 

јавноздравствене претње, ванредна стања и ванредне ситуације – Комуникационог центра: 
  1. Одељењe за епидемиолошки надзор 
  2. Одељење за надзор над вакцинама превентабилним болестима и имунизацију  

3. Одељење за HIV инфекцију, ППИ, хепатитисе и туберкулозу у оквиру кога се налази 
Саветовалиште за сексуално и репродуктивно здравље и кожне болести 
4. Одељење за превенцију и контролу незаразних болести. 

 
5. ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ 

 
Центар за хигијену и хуману екологију обавља активности које имају за циљ праћење, превенцију 

и корекцију фактора у животној средини који могу да утичу на здравствено стање људи кроз анализу 
здравствене исправности намирница, предмета опште употребе, воде за пиће, отпадних вода, 
ваздуха, буке, површинских вода за водоснабдевање, рекреацију и базене. 
 
Организација: 

 
Центар се састоји од два Одељења: 

1. Одељење за животну средину и здравље чине: 
- Одсек за хуману екологију и школску хигијену  
- Одсек за воду за пиће и рекреативне воде 
- Одсек за храну и исхрану и предмете опште употребе  
- Одсек за медински отпад 
- Одсек за логистику 
 
2. Одељење лабораторија за екотоксикологију у оквиру кога се налазе:  
- Одсек за испитивање ваздуха и земљишта 
- Одсек за испитивање воде за пиће, рекреативних и отпадних вода  
- Одсек за испитивање намирница и предмета опште употребе 
- Одсек за инструменталну технику  
- Одсек за санитарну микробиологију. 
 

7.  ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ 
 

Центар за микробиологију један  је од највећих центара из ове области у Србији који се бави 
микробиологијом у оквиру јавног здравља. У Центру се обављају микробиолошке анализе у циљу 
дијагнозе заразних болести и превенције и контроле епидемија. Центар за микробиологију је носилац 
референтних послова из области бактериологије. 
 
Организација: 
 
Центар чине два одељења и пет одсека: 
1. Одељење за референтне лабораторије у чијем саставу је: 
- Референтна лабораторија за Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica 
- Референтна лабораторија за сифилис, лептоспирозу и лајмску борелиозу 
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- Референтна лабораторија за прикупљање и транспорт узорака у Референтну лабораторију ЕУ за 
дифтерију и велики кашаљ 
2. Одељење за израду хранљивих подлога 
3. Одсек за микологију и паразитологију 
4. Одсек за урогениталне инфекције 
5. Одсек за пиогене инфекције 
6. Одсек за молекуларну микробиологију 
7. Одсек за пријем узорака 
 
8. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ 
 

Служба обавља послове припремања, израде и праћења општих аката из области здравствене 
заштите, послове из области радноправних статуса запослених, безбедности и здравља на раду, 
припреме, израде и праћења реализације финансијског плана Института, израде периодичних и 
годишњих рачуна, као и послове везане за јавне набавке које спроводи Институт. 
 
Организација: 
 
Служба се састоји од три одељења и једног одсека: 

1. Одељење за правне послове 
2. Одељење за финансијско-рачуноводствене послове  
3. Одељење за техничке и помоћне послове 
4. Одсек возног парка 

 
3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА ИНСТИТУТА 

 
 Органе Института, у складу са законом, именује и разрешава Влада Републике Србије. 
 
 Управни одбор 
 
 Управни одбор је именован од стране Владе Републике Србије решењем 24 број 119-8717/2014 од 
21.8.2014. године. Има седам чланова од којих су три члана из реда запослених у Институту, а четири 
су представници оснивача. 
 
 Управни одбор врши следеће послове:  

1) Доноси Статут Института уз сагласност оснивача 
2) Одлучује о пословању Института и утврђује пословну политику 
3) Доноси програм рада и развоја 
4) Доноси финансијски план и годишњи обрачун Института у складу са законом  
5) Усваја годишњи извештај о раду и пословању Института  
6) Утврђује цене здравствених услуга које пружа Институт, а које нису утврђене уговором са 

Републичким заводом за здравствено осигурање, односно Министрством здравља 
7) Доноси опште акте Института у складу са законом 
8) Доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних 

средстава у складу са законом 
9) Доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и 

обезбеђује услове за његово остваривање 
10) Доноси пословник о свом раду 
11) Одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања 
12) Именује своје повремене комисије и друга радна тела 
13) Одлучује о изградњи и адаптацији објеката, као и обезбеђењу средстава за ове радове уз 

сагласност оснивача 
14) Разматра извештај о извршеној унутрашњој провери квалитета стручног рада  
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15) Разматра извештај службе интерних контролора за све трансакције прихода и расхода, рачуна 
финансијских средстава и обавеза, рачуна финансирања, као и управљања државном 
имовином и то најмање два пута годишње 

16) Расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције 
директора  

17) Врши и друге послове у складу са законом и Статутом Института.    
  
Надзорни одбор 
 
 Надзорни одбор је именован од стране Владе Републике Србије решењем 24 број 119-8719/2014 
од 21.8.2014. године. Има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Институту, а три 
члана су представници оснивача.  
 
 Надзорни одбор врши следеће послове: 
 

1) Обавља надзор над радом и пословањем Института 
2) Разматра периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са 

прописима 
3) Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Института воде уредно и у складу са 

прописима 
4) Врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем 
5) Врши увид у спровођење одлука Управног одбора  
6) Доноси пословник о свом раду 
7) Обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 
 В.д. директора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ именован је од 
стране Владе Републике Србије Решењем 24 број 119-9225/2016 од 05. октобра 2016. године. 
 
 Директор Института врши следеће послове: 
 

1) Организује и руководи процесом рада Института  
2) Стара се о законитости рада Института и одговара за законитост рада Института  
3) Предлаже програм рада Института и предузима мере за његово спровођење 
4) Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора 
5) Доноси општи акт о организацији и систематизацији послова 
6) Одлучује о свим правима и обавезама запослених из радних односа у складу са законом  
7) Наредбодавац је за извршење финансијског плана и програма рада  Института 
8) Обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Институту у случају штрајка 

радника, у складу са законом  
9) Подноси Управном одбору писани тромесечни, односно шестомесечни извештај о пословању 

Института 
10) Присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора без права одлучивања 
11) Именује чланове Стручног савета на предлог организационих јединица 
12) Именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета 
13) Врши и друге послове предвиђене законом и Статутом. 

 
 
 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 
 Порески идентификациони број Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут”: 102000930. 
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 Матични број Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”: 07036027. 
 Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је Ана-Марија Чанак и Биљана 
Шуша. Контакт телефон: 011/2684-56. 
 Контакт подаци лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступање информацијама од 
јавног значаја детаљније су наведени у тачки 20. овог Информатора. 

Јавност рада обезбеђује се објављивањем релевантних докумената и информација на званичној 
интернет страници Института, спровођењем јавних расправа и дискусија по указаној потреби; 
позивањем, по потреби, представника ресорног Министарства здравља, органа и организација на 
састанке и седнице када се ради о питањима виталним за остваривање општег интереса у здравству, 
одржавањем тематских конференција за медије као и других конференција на које се позивају 
представници медија, присуством заинтересованих понуђача отварању понуда у поступцима јавних 
набавки које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије” и порталу Управе за јавне 
набавке, објављивањем позива за подношење понуда, конкурсне документације, одлуке о додели 
уговора и обавештења о закљученом уговору за све поступке јавних набавки, давањем информација 
грађанима по поднетим захтевима за приступ информацијама од јавног значаја и издавањем 
саопштења. 

Списак прописа којима се регулише рад Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут” наведен је у тачки 8. овог Информатора.  

 
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

      
Тражиоци информација су у 2011. години од Института за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут” најчешће тражили следеће информације од јавног значаја: 
 Податке о вакцинама 
 Податке који се воде у матичној бази Института 
 Информацију о епидемији тровања храном. 

 
Преглед захтева у периоду јануар–децембар 2011. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број 
поднетих 
захтева 

Број усвојених –
делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  3 3   

2. медији  2 2   

3. невладине орган. 
и др. удружења 
грађана 

1 1   

4. политичке странке      

5. државни и други 
органи 

    

6. остали  1 1   
7. укупно  7 7   

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводи. 
 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
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прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и достављени су, у форми годишњег извештаја за 2011. 
годину, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.  

У периоду јануар–децембар 2012. године Институту су упућена четири захтева за остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја. Сви поднети захтеви су усвојени и тражиоцима 
су пружене информације у оквиру надлежности и обиму којим је овај Институт располагао.   
Захтеви се односе на: 

 Лабораторијско испитивање воде 
 Процене професионалних ризика 
 Податке у матичној бази Института 
 Анализу кадровске обезбеђености. 
  

Преглед захтева у периоду јануар–децембар 2012. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених –
делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  1 1   

2. медији  2 2   

3. невладине орган. 
и др. удружења 
грађана 

    

4. политичке странке      

5. државни и други 
органи 

    

6. остали  1 1   
7. укупно  4 4    

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводи. 
 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и достављени су, у форми годишњег извештаја за 2012. 
годину, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.  

У периоду јануар–децембар 2013. године Институту су упућена четири захтева за остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја. Сви поднети захтеви су усвојени и тражиоцима 
су пружене информације у оквиру надлежности и обиму којим је Институт располагао.   
Захтеви се односе на: 

 Податке о лабораторијској опреми у ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут” 
 Податке о броју операција валвуле (аортне и митралне) 
 Резултате анализа воде и концентрације микроцистина из језера Врутци 
 Резулатате анализа воде за потребе града Ужица. 
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Преглед захтева у периоду јануар–децембар 2013. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених –
делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  3 3   

2. медији      

3. невладине орган. 
и др. удружења 
грађана 

    

4. политичке странке      

5. државни и други 
органи 

1 1   

6. остали      
7. укупно  4 4    

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 
 
     Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и достављени су, у форми годишњег извештаја за 2013. 
годину, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.  

У периоду јануар–децембар 2014. године Институту је упућено 16 захтева за остваривање права 
на приступ информацијама од јавног значаја. Сви поднети захтеви су усвојени и тражиоцима су 
пружене информације у оквиру надлежности и у обиму којим је овај Институт располагао.   
Захтеви се односе на: 

 Податке о јавној набавци мале вредности „ЈНМВ 35/2013 – Услуге противпожарне 
заштите” . 
 Резултате анализа воде из водоводног система у Ужицу, постројења „Церовића брдо“ и 
језера Врутци. 
 Резултате анализе минералне воде „Књаз Милош“ из Аранђеловца 
 Информације везане за „Здравствено-статистички годишњак Републике Србије за 2012. 
годину”. 
 Информације везане за број особа са регистрованим менталним поремећајима у Београду 
и Републици Србији. 
 Резултате анализе квалитета воде у Београдском водоводу за период од 16. до 22. маја 
2014. 
 Информације везане за месечне или седмичне бројеве регистрованих инфекција дисајних 
путева у Београду у 2013. години. 
 Информација везане за статус, коришћење и начин опхођења према огледним 
животињама (лабораторијске, домаће или дивље). 
 Извештаје о извршеним санитарно-епидемиолошким и здравственим радњама на 
санацији зграде Гимназије у Обреновцу 
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Преглед захтева у периоду јануар–децембар 2014. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених –
делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  12 12   

2. медији  1 1   

3. невладине орган. 
и др. удружења 
грађана 

3 3   

4. политичке странке      

5. државни и други 
органи 

    

6. остали      
7. укупно  16 16    

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 
 
     Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и достављени су, у форми годишњег извештаја за 2014. 
годину, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

У периоду јануар - децембар 2015. године Институту је упућен 21 захтев за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја.  Поднети захтеви су усвојени и тражиоцу су пружене 
информације у оквиру надлежности и у обиму којим је овај Институт располагао.   
Захтеви се односе на: 

 Извештај о испитавању средстава за одржавање хигијене коже и слузокоже заведен под 
дел. бр. 711 од 18.10. 2013. године. 
 Информације везане за нове медицинске апарате и опрему која није стављена у функцију 
у ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“. 
 Информације везане за рад Канцеларије за скрининг рака ИЈЗС „Др Милан Јовановић 
Батут“. 
 Информације везане за рад Одељења за надзор над вакцинама, превантабилбним 
болестима и имунизацију. 
 Информације везане за нормирани број лекара у 2014. години за Дом здравља Крагујевац. 
 Информације везане за рад Канцеларије за скрининг рака ИЈЗС „Др Милан Јовановић 
Батут“ 
 Информације о резултатима конкурса за запослење стручног сарадника – здравственог 
радника расписаног од стране ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“ 
 Информације о ванредној стручној провери квалитета рада 
 Информације у вези кадровских норматива за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе  
 Информације везане за обољење остеоартрозе у Србији 
 Информације у вези спроведеног истраживања здравља становништва у Републици 
Србији у 2006. и 2013. години. 
 Информације у вези испитивања урбаног ваздуха у Србији 
 Информације везане за квалитет воде у сеоским водоводима и водним објектима 
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 Информације у вези мера и активности које је Институт Батут спровео, а које су 
предвиђене „Акционим планом за спровођење стратегије за унапређење положаја Рома у 
Републици Србији за период до 01. јануара 2015. године („Сл. гласник РС“, бр. 53/2013).   
 Информације о броју обављених гинеколошких операција на територији Републике 
Србије. 
 Информације о болестима са водећом стопом морталитета у Републици Србији. 
 Информације везане за број дијализираних пацијената у Републици Србији.  
 Информације у вези рада стручног тима формираног 13.10.1995. године по захтеву 
Савезног министарства за иностране послове и Савезног министарства за здравље. 
 Подаци о инциденцији и стопи морталитета од рака у Централној Србији 
 Подаци о стопи морталитета од малигних болести, срчаних удара и можданих удара у 
Србији у последње три године; превалнцији карцинома у свакој од последње три године у 
Србији; инциденцији карцинома у свакој од последње три  године у Србији, хроничним 
болестима које су најчешћи узрок смрти у Србији.  
 Информација у вези уговора о јавној набавци мале вредности 

 
Преглед захтева у периоду јануар - децембар 2015. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених –
делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  7 7   

2. медији  1 1   

3. невладине орган. 
и др. удружења 
грађана 

9 9   

4. политичке странке      

5. државни и други 
органи 

    

6. остали  4 4   
7. укупно  21 21    

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 
 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и достављени су, у форми годишњег извештаја за 2015. 
годину, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

У периоду јануар – децембар 2016. године Институту је укупно упућено 32 захтева за 
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 31 захтев је усвојен и тражиоцу су 
пружене информације у оквиру надлежности и у обиму којим је овај Институт располагао. Један 
захтев је одбачен као неуредан. 
Захтеви се односе на: 

 Информације у вези уговора о делу који је Институт склопио у 2010. години. 
 Информације у вези здравствене исправности производа „Цуцла против хркања“ 
тестираног у Институту. 
 Кадровске нормативе за Здравствени центар Зајечар, Дом здравља Бор и Општу болницу 
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Бор. 
 Анализу воде за пиће и ваздуха које је Институт вршио у општини Сокобања.  
 Информације у вези регистрованих абортуса у Републици Србији. 
 Здравствене установе које су у 2014. години имали највиши проценат успешности 
вантелесне оплодње. 
 Информације у вези медицинског и опасног отпада у Републици Србији. 
 Озледе и обољења узроковани од стране животиња. 
 Информације у вези пројекта „Унапређење националног одговора на ХИВ/сиду 
децентрализацијом кључних здравствених услуга“. 
 Информације у вези броја стоматолошких услуга у периоду од 2005-2015. године за 
домове здравља Чачак, Ужице, Краљево, Нови Београд и Раковица. 
 Информације у вези здравствене исправности воде за пиће и болести настале услед 
контаминације воде за пиће.   
 Писану комуникацију између ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“ и Републичког завода за 
здравствено осигурање у којој се спомиње КБЦ „Београдски“. 
 Информације у вези кожних, венеричних и других болести насталих услед неисправне 
базенске воде као и информације у вези броја људи који су задобили опекотине и обољења 
настала у вези с тим. 
 Информације у вези јавне набавке мале вредности 1Р/2016-радови 
 Информације у вези јавне набавке 2Д/16-добра 
 Информације у вези јавне набавке мале вредности 14Д/15-добра 
 Информације у вези броја лечених зависника од амфетамина, у здравственим центрима у 
РС, за период од 2006. до 2016. године. 
 Информације у вези тестирања крви и компонената крви 
 Информације у вези аерозагађења у Републици Србији 
 Информације у вези финансијских дуговања здравствених установа у Републици Србији 
 Информације у вези регистрованог морбидитета – шифра дијагнозе Ј45-46. 
 Информације у вези кадровске и старосне структуре лекара и лекара специјалиста у  
здравственим установама, информације у вези природног и добровољног одлива лекара и 
осталог кадра из здравствених установа, процене кадровских потреба по специјалностима 
 Информације у вези утицаја комуналних и других отпадних вода на здравље људи 
 Информације у вези утицаја рециклираних производа и амбалаже на здравље људи 
 Статистичке податке о броју пацијената који су у периоду 2010-2013. били на листи 
чекања за кардиохируршке интервенције 
 Информације у вези броја здравственог кадра запосленог на одељењима за пријем и 
збрињавање ургентних стања 
 Информације у вези загађености ваздуха у Републици Србији 
 Информације о броју оперисаних пацијената од катаракте са уграђеним меким 
интраокуларним сочивом у КЦ Нови Сад, КЦ Београд и КЦ Ниш током 2014-2015. године, 
имена здравствених установа које имају уговор са Републичким фондом за здравствено 
осигурање за операције катаракте са уградњом меких интраокуларних сочива и број 
оперисаних катаракти, преко РФЗО-а, за сваку приватну установу током 2016. године. 
 Информације о медицинској документацији које се тичу броја пацијената који се лече или 
су лечени супсидијарном медицинском терапијом, оралним конзумирањем, хормона 
кортизола, а код којих је констатована и медицински утврђена резистентност на такав 
облик терапије 
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Преглед захтева у периоду јануар – децембар 2016. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених –
делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  9 9 1  

2. медији  11 11   

3. невладине орган. 
и др. удружења 
грађана 

10 10   

4. политичке странке      

5. државни и други 
органи 

    

6. остали  1 1   
7. укупно  31 31 1 0 

8. укупно са 
одбаченим 
захтевима 

32 

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и достављени су, у форми годишњег извештаја за 2016. 
годину, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 
У периоду јануар-децембар 2017. године Институту је укупно упућен тридесетједан (31) захтев 

за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 
Захтеви се односе на: 

 Информације о заразним болестима из групе зооноза 
 Информације о вези едукације особа са дијабетосом типа 2 
 Информације о постојању регистара болничке опреме 
 Информације у вези Извештаја о заразним болестима 
 Информација у вези сексуалних перверзија (некрофилија) 
 Информације у вези јавне набавке РФЗО-а 08/2 број: 404-1-99/14-8 од 21. јануара 2015. 
године.  
 Информације у вези обавезне вакцинације деце 
 Информације у вези Извештаја о спровођењу програма заштите становништва од 
заразних болести за област хигијене за 2016. годину 
 Подаци о броју оболелих од карцинома 
 Информације вези обавезне вакцинације 
 Информације у вези јавне набавке ЈНМВ 18У/2017 – услуге 
 Информације у вези јавне набавке ЈНМВ ЈН 4Д/17 - добра 
 Информације у вези укупног броја породилишта на територији Републике Србије и 
просечан број порођаја на месечном и годишњем нивоу по сваком породилишту за 2016 
или 2015. годину. 
 Информације о повредама на раду на територији Републике Србије у периоду 2000-2017. 
године 
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 Резултати анализе квалитета воде и њеним загађивачима на територији Браничевског 
округа рађене 2016. године. 
 

Преглед захтева у периоду јануар-децембар 2017. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених 
–делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  17 17   

2. медији  6 5  1* 

3. невладине орган. и 
др. удружења грађана 

6 6   

4. политичке странке      

5. државни и други 
органи 

    

6. остали  2 2   
7. укупно  31 30  1 

8. укупно са 
одбаченим/одбијеним 
захтевима 

31 

*Изјављена жалба Поверенику 
 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и достављени су, у форми годишњег извештаја за 2017. 
годину, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 
У периоду јануар-децембар 2018. године Институту је укупно упућено двадесет и седам (27) 

захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 
Захтеви се односе на: 

 Информације о дијализним центрима у Републици Србији у складу са Уредбом о 
националном програму превенције, лечења, унапређења и контроле бубрежне 
инсуфицијенције и развоја дијализе у Републици Србији до 2020. године. 
 Информације о статусу „Глобалног фонда“ у Републици Србији 
 Информације у вези обавезне вакцинације 
 Информације у вези вакцинације тетануса 
 Информације о броју новооболелих и умрлих од можданог удара на територији 
Републике Србије 
 Информације о стању и броју медицинске опреме у Општој болници „Студеница и 
Служби анестезије са реаниматологијом Опште болнице Студеница 
 Информације у вези особа оболелих од морбила на АП Косово 
 Информације у вези вакциналног статуса преминулих особа 
 Информације у вези јавне набавке 2У/2018 одржане 14. марта 2018. године 
 Информације о квалитету здравствене заштите  
 Информације о укупном броју породилишта и укупном броју порођаја по сваком 
породилишту за 2016. годину 
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 Информације о укупном броју запослених медицинских сестара на психијатријским 
одељењима у здравственим установама у Републици Србији 
 Информације о броју обављених абортуса и побачаја за 2016. годину 
 Информације у вези испитивања и контроле дијететских производа 
 Информације у вези „Упутника задовољства запослених“ 
 Информације о кадровској структури и нормативима запослених у здравственој 
делатности у Републици Србији 
 Информације у вези пријаве инфекција у складу са Законом о заштити становништва од 
заразних болести 
 Информације у вези изабраних доктора медицине, кадровских планова и норматива за 
здравствене установе 
 Информације у вези безбедности вакцина 
 Потврде смрти, обдукциони налази и остала пратећа документација о преминулој деци од 
последица инфекције у УДК „Тиршова“ септембра 1984. године 
 Информације о броју пацијената (регистрованих) од ретких очних болести мрежњаче 
(ретиналних дегенаративних генетских болести) 
 Информације у вези примене Националног програма очувања и унапређења сексуалног и 
репродуктивног здравља грађана Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 120/17) 
 Анализа смртности проузрокована вирусом Западног Нила за 2018. годину 
 Информације у вези тровања храном ученика у основним школама у периоду 02-
03.10.2017. године 

 
Преглед захтева у периоду јануар-децембар 2018. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених 
–делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  12 11  1 

2. медији  1 1 0 0 

3. невладине орган. и 
др. удружења грађана 

12 12 0 0 

4. политичке странке  0 0 0 0 

5. државни и други 
органи 

0 0 0 0 

6. остали  2 2 0 0 
7. укупно  27 26 0 1 

8. укупно са 
одбаченим/одбијеним 
захтевима 

27 

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

 
У периоду јануар-децембар 2019. године Институту је укупно упућено двадесет шест (26) 

захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 



20 
 

Захтеви се односе на: 
 Информације у вези превентивних прегледа, специјалистичких прегледа, дужине чекања 
на прегледе, број приговора пацијентата, просечног броја дана болничког лечења, броја 
оперисаних пацијената по хирургу као и истраживање задовољства здравствених радника 
 Информације о кадровској структури и нормативима за Клинику за рехабилитацију „Др. 
Мирослав Зотовић“ 
 Информације о кадровској структури и нормативима за КБЦ „Звездара“ 
 Информације о спровођењу Уредбе о националном програму превенције, лечења, 
унапређења и контроле бубрежне инсуфицијенције и развоја дијализе у Републици Србији 
до 2020. године  
 Прелиминарне резултате научно-медицинске студије о учесталости малигних обољења 
код деце од једне до 18 година – истраживање спроведено за Комисију Скупштине Србије 
за истрживање последица НАТО бомбардовања 
 Формуларе о оцењивању запослених у домовима здравља 
 Информације о потрошњи лекова у Републици Србији 
 Информације у вези примене Националног програма очувања и унапређења сексуалног и 
репродуктивног здравља грађана Републике Србије 
 Информације у вези потрошног материјала за дијализу за установе из Плана мреже 
здравствених установа 
 Информације у вези Integrate пројекта у којем учествује ИЈЗС „Др Милан Јовановић 
Батут“ 
 Информације у вези обавезне вакцинације 
 Информације у вези Плана јавних набавки Института за 2018. годину 
 Информације у вези Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) 
 Информације у вези нежељених ефеката вакцинације 
 Информације у вези медицинских дијагноза и броја пацијената са предметним 
дијагнозама 
 Извештај Комисије о последицама НАТО бомбардовања 
 Информације у вези докумената које је Институт доставио Секретеријату за урбанизам и 
грађевинске послове Градске управе 
 Информације у вези запослених у здравственим установама на неодређено и одређено 
време 

 
Преглед захтева у периоду јануар-децембар 2019. године 
 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених 
–делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  4 4   

2. медији  4 4 0 0 

3. невладине орган. и 
др. удружења грађана 

15 15 0 0 

4. политичке странке  0 0 0 0 

5. државни и други 
органи 

0 0 0 0 

6. остали  3 3 0 0 
7. укупно  26 26 0 0 

8. укупно са 
одбаченим/одбијеним 

26 



21 
 

захтевима 

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

 У периоду јануар-децембар 2020. године Институту је укупно упућено шездесет и три (63) 
захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 
Захтеви се односе на: 

 Информације у вези обавезне вакцинације, 
 Информације у вези конкурса за избор директора Института, 
 Информације у вези броја лица која су засновала радни однос у Институту, списак 
исплаћених накнада као и припадност одређеној политичкој партији запослених, 
 Информације у вези епидемије малих богиња у Републици Србији, 
 Информације у вези постојања регистра цистичне фиброзе у Србији, 
 Информације у вези кампање у вези борбе против Коронавируса у Србији, 
 Информације у вези именовања в.д. директора Института за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“, 
 Информације у вези здравствених капацитета у Републици Србији, 
 Информације у вези броја респиратора у здравственим установама у Републици Србији, 
 Информације у вези броја пацијената код којих је регистрован COVID-19, 
 Број уговора које је овај Институт склопио сам медијским кућама у 2019. години, 
 Списак медицинских средстава и лекова који су у Србији набављени, у употреби или 
примењени у лечењу на основу Уредбе о посебним техничким захтевима, стандардима и 
примени медицинских средстава  за време ванредног стања наслог услед болести COVID-
19 изазвана вирусом SARS-COV-2, 
 Информације у вези обавезе стављања лица у карантин и критеријуми та лица, а у складу 
са Законом о заштити становништва од заразних болести, 
 Информације у вези нежељених реакција на вакцинацију, 
 Информације у вези аката и делокруга рада и извештаја Одељења за епидемиолошки 
надзор и Координационог центра за јавноздравствене претње, ванредна стања и ванредне 
ситуације.  
 Информације о узроцима морталитета грађана Србије 
 Подаци о лицима преминулим од последица обољења изазваних болешћу КОВИД-19, а 
која су евидентира у ИС КОВИД-19 
 Подаци о предузетим мерама у вези пандемије КОВИД-19, броју тестираних и 
преминулих лица на КОВИД 19. 
 Информације у вези броја заражених КОВИД-19 међу члановима бирачких одбора. 
 Информације у вези Плана јавних набавки Института за 2019. годину. 
 Информације о броју тестираних лица и броју тестова КОВИД-19. 
 Информације о броју усвојене деце у 2019. години. 
 Информације у вези Извештаја о факторима ризика по здравље деце у школској средини 
за 2018. и 2019. годину 
 Информације у вези Националног здравственог рачуна 
 Информације у вези пријаве респираторних инфекција код школске деце 
 Податак о броју оболеле и умрле деце од малигних болести у Републици Србији 
 Информације у вези забране посета и ограничењу кретања у објектима установа за 
смештај старих лица 
 Информација о броју тестова на КОВИД-19 урађених на лични захтев грађана 
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 Подаци о броју запослених у установама из Плана мреже здравствених установа 
 Податак о броју инфицираних и пременулих корисника установа социјалне заштите за 
смештај особа са инвалидитетом  
 Податке о стању квалитета ваздуха за подручје града Бора 
 Информације о примени Националног програма очувања и унапређења сексуалног и 
репродуктивног здравља грађана Републике Србије у 2019. години 
 Информације у вези безбедности вакцина 
 Информације у вези исправности воде за пиће 
 Информације у вези броја мртворођене деце у Суботици 
 Захтев у вези достављања публикације „Унапређење управљања контаминираним 
локалитетима у Србији 
 Информације у вези Извештаја „Фактори ризика у школској средини“ 
 Информације у вези броја вакцинисане деце вакцином „Пентаксим“ 
 Информације у вези здравствених установа које су у „ковид“ режиму 
 Информације у вези средстава за дезинфекцију које се користе у здравственим 
установама 
 Информације у вези програма имунизације против корона вируса 

 
Преглед захтева у периоду јануар-децембар 2020. године 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених 
–делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  23 23 0 0 

2. медији  19 19 0 0 

3. невладине орган. и 
др. удружења грађана 

18 18 0 0 

4. политичке странке  0 0 0 0 

5. државни и други 
органи 

1 1 0 0 

6. остали  2 2 0 0 
7. укупно  63 63 0 0 

8. укупно са 
одбаченим/одбијеним 
захтевима 

63 

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

У периоду јануар-септембар 2021. године Институту је укупно упућено тридесет и седам (37) 
захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 

Захтеви се односе на: 
 Информације у вези кардиопулмоналних реанимација, 
 Информације у вези Регистра за рак Војводине, 
 Информације у вези заразне болести КОВИД-19, 
 Информације у вези вакцинације против заразне болести КОВИД-19, 
 Информације у вези Регистра за рак Србије, 
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 Информације у вези уговора о раду запослених у Институту, 
 Информације у вези здравствене исправности воде за пиће, 
 Информације у вези хитне медицинске помоћи, 
 Информације у вези тестираних лица на ХИВ, сифилис и ХЦВ лица у 2020. години, 
 Информације у вези вакцинације против грипа 
 Информације у вези запослених у здравству 
 Информације у вези студије коју је публиковао овај институт 
 Информације у вези преваленције депресије и анксиозности 
 Информације у вези јавних набавки које је спровео овај Институт 
 Информације у вези исказаних потреба лекова здравствених установа из Плана мреже 
здравствених установа као Листе лекова.  
 Информације у вези морталитетне статистике 
 Информације у вези медицинске опреме у здравственим установама у Републици Србији 
 Информације у вези уговора који је закључио овај институт, а тичу се вакцина 
 Информације у вези артеријске хипертензије 
 Информације у вези рада и запошљавања 

 
Преглед захтева у периоду јануар-септембар 2021. године 
1) Захтеви:  
Р. Б. Тражилац 

информације  
Број поднетих 
захтева  

Број усвојених 
–делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. грађани  15 14 0 1 

2. медији  14 14 0 0 

3. невладине орган. и 
др. удружења грађана 

10 10 0 0 

4. политичке странке  0 0 0 0 

5. државни и други 
органи 

0 0 0 0 

6. остали  1 1 0 0 
7. укупно  40 39 0 1 

8. укупно са 
одбаченим/одбијеним 
захтевима 

40 

 
2) Трошкови поступка нису наплаћивани. 
3) Информатор о раду органа објављен је на интернету, на сајту Института. 
4) Одржавање носача информација редовно се спроводе. 

Наведени табеларни преглед и поступања по поднетим захтевима сачињени су на основу обавезе 
прописане одредбама члана 43, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 
 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ 
 

Законом о здравственој заштити уређено је да је Институт за јавно здравље Србије правно лице са 
статусом установе која обавља високоспецијализовану, социјално-медицинску, хигијенску и 
епидемиолошку здравствену делатност на територији Републике Србије. Институт обавља и 
образовну и научноистраживачку делатност у складу са Законом. 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Делатност и обавезе Института за јавно здравље произилазе из Закона о здравственој заштити и 
Статута Института за јавно здравље (чл. 136. Закона и чл. 14, чл. 15. Статута). 

У оквиру своје делатности, Институт обавља следеће активности: 
 

1) Прати, процењује и анализира здравствено стање и здравствену просвећеност и информисаност 
становништва, стање и квалитет животне средине и утицај фактора животне средине на здравље, 
прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва, узроке, појаве и ширење 
заразних и других болести социјално-медицинског садржаја. 
2) Прати и проучава организацију, рад и развој здравствене службе, предлаже и преузима 
одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља и извештава надлежне органе и јавност. 
3) Предлаже елементе здравствене политике, учествује у изради законских и подзаконских аката у 
области здравствене заштите и предлаже планове и програме са мерама и активностима намењеним 
очувању и унапређењу здравља становништва. 
4) Врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу. 
5) Врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите. 
6) Планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника. 
7) Подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система. 
8) Врши примењена истраживања у области јавног здравља. 
9) Сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању 
здравствених проблема становништва. 
10) Предлаже и спроводи мере за контролу и унапређење квалитета здравствене заштите, као и 
организовање и спровођење надзора над стручним радом здравствених установа и здравствених 
радника. 
11) Учествује у пословима медицинског снабдевања лековима, медицинским средствима и 
медицинском опремом здравствених установа, израђује критеријуме, упутства и обрасце за 
планирање и праћење планова, обједињује исказане годишње потребе и утврђује јединствен план на 
нивоу Републике Србије; спроводи контролу реализације планова и координира рад свих учесника у 
заједничком медицинском снабдевању. 
12) Издаје стручне часописе и стручна периодична издања (студије, пројекте, анализе и сл) из 
здравствене, образовне и научноистраживачке делатности. 
13) Организује и координира сарадњу са Светском здравственом организацијом и другим стручним и 
научним међународним организацијама из своје делатности у свету и прати стручна и научна 
достигнућа у земљи и иностранству. 
14) Координира стручно-медицинске и административне послове за републичка стручна тела и 
комисије чија се делатност односи на здравље и заштиту здравља. 
15) Врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке и паразитолошке прегледе и испитивања. 
16) Врши хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом 
животних намирница, воде (отпадних, рекреативних и пијаћих), ваздуха (буке и загађења), предмета 
опште употребе, као и праћење и испитивање у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести. 
17) Развија и одржава базе података из програма статистичких истраживања из области здравства, 
као и базе података које се односе на ресурсе здравствених установа. 
18) Координира и прати стручни рад завода за јавно здравље и других здравствених установа које 
обављају хигијенско-епидемиолошку, социјално-медицинску делатност у Републици. 
19) Изучава и у сарадњи са другим здравственим установама предлаже дугорочну стратегију 
здравствене заштите са приоритетима и методолошки руководи њеним спровођењем, у сарадњи са 
факултетима медицинске струке. 
20) Утврђује потребне мере у елементарним и другим већим непогодама и несрећама и врши њихово 
спровођење у сарадњи са другим установама. 
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21) Обавља и образовну и научноистраживачку делатност из области здравства. 
22) Обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Института. 

 
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 
Прописи који уређују област јавног здравља као националне стратегије и програми доступни су на 

адреси Министарства здравља „Документа”: http://www.zdravlje.gov.rs.  
 
Обим, садржај и начин остваривања права на превентивне, дијагностичке и друге здравствене 

услуге из социјално-медицинске, хигијенско-еколошке, епидемиолошке, микробиолошке и 
информатичке делатности, уређен је Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу, 
подзаконским актима и општим актима Института за јавно здравље. 

У поступцима одлучивања о правима на превентивне, дијагностичке и друге здравствене услуге, 
Институт за јавно здравље примењује и друге законске прописе и подзаконска акта који уређују 
област јавног здравља. 
 

Закони 
- Закон о евиденцијама у области здравља 
- Закон о јавном здрављу 
- Закон о санитарном надзору 
- Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму 
- Закон о заштити становништва од заразних болести 
- Закон о здравственој заштити  
- Закон о управљању отпадом  
- Закон о безбедности хране  
- Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе  

 
 
Уредбе 

- Уредба о интегрисаној превентивној здравственој заштити становништва од хроничних 
незаразних обољења  

- Уредба о националном програму ,,Србија против рака”  
- Уредба о националном програму превенције, лечења и контроле  кардиоваскуларних болести у 

Републици Србији до 2020. године 
- Уредба о националном програму превенције и ране детекције типа „2“ дијабетеса  
- Уредба о националном програму  превенције и ране детекције рака дојке  
- Уредба о националном програму превенције и ране детекције колоректалног карцинома  
- Уредба о националном програму превенције и ране детекције рака грлића материце  
- Уредба о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине  
- Уредба о обиму и садржају здравствене заштите становништва  
- Уредба о плану мреже здравствених установа  
- Уредба о програму рада, развоја и организацији интегрисаног здравственог информационог 

система 
- Уредба о здравственој заштити становништва од шећерне болести 
- Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести 
- Уредба о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху 
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  
- Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 
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Правилници 
- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и 

другим облицима здравствене службе 
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и 

здравствене сараднике 
- Правилник о имунизацији и начину заштите лековима 
- Правилник о медицинској докуменатацији, евиденцијама и извештајима о кадровима, опреми, 

просторијама и лековима у здравственој установи 
- Правилник о начину и поступку спровођења надзора над стручним радом у здравственој 

делатности  
- Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених и других 

лица и клицоноша 
- Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите  
- Правилник о пријављивању заразних болести и других случајева утврђених Законом о заштити 

становништва од заразних болести 
- Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања и о партиципацији  
- Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравственх 

сарадника  
- Правилник о условима и начину вођења података о лабораторијским испитивањима и о давању 

обавештења о узрочницима појединих заразних болести  
- Правилник о управљању медицинским отпадом  
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
- Правилник о хигијенској  исправности воде за пиће  
- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће  
- Правилник о здравственој исправности дијететских производа 
 
 
Одлуке  
- Одлука о мерама за заштиту од ширења заразних болести унутар здравствених установа, других 
правних лица и предузетника који врше здравствену делатност.  

Поред наведених прописа Институт за јавно здравље примењује и прописе из области јавних 
финансија, рада, заштите и безбедности на раду, прописе који уређују облигационе односе и друге 
прописе, и то: 
 
Закони 
- Закон о буџетском систему 
- Закон о буџету Републике Србије 
- Закон о облигационим односима  
- Закон о општем управном поступку 
- Закон о извршном постуку  
- Закон о јавним набавкама 
- Закон о порезу на имовину  
- Закон о заштити животне средине 
- Закон о заштити од пожара 
- Закон о забрани од дискриминизације 
- Закон о утврђивању надлежности АП Војводине 
- Закон о платном промету 
- Закон о платама у државним органима и јавним службама 
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
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- Закон о раду  
- Закон о равноправности полова 
- Закон о тајности података 
- Закон о евиденцијама у области рада 
- Закон о мирном решавању радних спорова 
- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији 
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
- Закон о волонтирању 
- Закон о спречавању злостављања на раду  
- Посебни колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија 
- Закон о заштити узбуњивача 
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору 
- Закон о инспекцијском надзору 
 
 
Уредбе 
- Уредба о буџетском рачуноводству 
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
- Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања 
 

Правилници 
- Правилник о радној књижици 
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
- Правилник о отварању понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда 
- Правилник о поступцима јавне набавке мале вредности 
- Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач 

за одређена добра домаћег порекла 
- Правилник о критеријумима за образовање комисије за јавне набавке  

 
9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 
Институт за јавно здравље Србије осигураним лицима омогућава остваривање права из обавезног 

здравственог осигурања прописана Законом о здравственом осигурању и општим актом за 
спровођење тог Закона. Врста услуга које пружа Институт за јавно здравље Србије, објављена је у 
делу – Услуге, које су доступне у електронском формату на интернет презентацији Института.   
 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

Право на здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а у складу са 
Законом и подзаконским актима, остварује се на основу оверене исправе о здравственом осигурању 
(здравствена књижица) и уз упут. 

 
11. ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА, ЖАЛБИ И ОДГОВОРА 

 
Пацијент који није задовољан пруженом здравственом услугом, односно поступком здравственог 

или другог радника здравствене установе, може поднети приговор здравственом раднику који 
руководи процесом рада и директору Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“.  
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 
Финансијски извештаји Института доступни су у електронском формату на интернет презентацији 

Института. 
 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

План јавних набавки доноси Управни одбор Института, за сваку годину. Планови јавних набавки 
налазе се на сајту Института, у делу где се налазе финансијски извештаји. Извештаји о спроведеним 
поступцима јавних набавки уредно се шаљу Управи за јавне набавке, која их и објављује на свом 
Порталу. На овом месту Институт оглашава и све јавне набавке, по поступку предвиђеном Законом о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012). 

 
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 
Институт за јавно здравље Србије у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 и 2020 години није примао државну помоћ.  
 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Институту за јавно здравље Србије 
примењују се прописи којима се уређује рад, односно Закон о раду, Закон о платама у државним 
органима и јавним службама и Уредба о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним 
службама. 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2011. години 
 
нето бруто I бруто II 

136.719.952,00 195.034.255,86 229.945.387,66 
 
 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2012. години 
 
нето бруто I бруто II 

141.567.602,00 198.041.445,00 233.490.864,00 
 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2013. години 
 
нето бруто I бруто II 

147.783.373,00 206.326.862,00 243.259.370,00 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2014. години 
 
нето бруто I бруто II 

153.348.574,00 218.740.044,00 257.895.456,00 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2015. години 
 
нето бруто I бруто II 
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132.396.841,55 184.766.799,31 217.987.869,62 
 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2016. години 
 
нето бруто I бруто II 

133.376.353,32 185.762.185,48 219.162.225,99 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2017. години 
 
нето бруто I бруто II 

139.176.661,27 194.073.360,75 228.967.749,86 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2018. години 
 
нето бруто I бруто II 

164.052.455,34 228.115.774,75 269.052.409,59 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2019. години 
 
нето бруто I бруто II 

189.109.042,16 263.533.339,00 308.884.525,64 
 
Подаци о исплаћеним платама у 2020. години 
 
нето бруто I бруто II 

235.548.171,30 329.342.549,50 384.441.711,14 
 
Подаци о исплаћеним платама за септембар 2021. године 
 
нето бруто I бруто II 

25.358.034,34 35.476.023,39 41.411.162,27 
 
Подаци о платама запослених у Институту за месец септембар 2021. године 
 

Платна група Нето плате без минулог рада 
(у динарима) 

Помоћници 
директора, директор  

77.237,66–148.242,36 

Начелници 74.943,78–125.011,71 
Шефови 42.567,16–125.011,71 
 

16. ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ИЈЗС „ДР МИЛАН 
ЈОВАНОВИЋ БАТУТ  

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020) 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ објавио је на својој званичној 
интернет презентацији податке о броју запослених и радно ангажованих лица – линк: 
http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=142.  
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 

Имовину Института чини право коришћења, управљања и располагања имовином у државној 
својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новчана средства, хартије од вредности и 
друга имовинска права. Евиденција средстава рада врши се у складу са прописима који уређују 
буџетски систем. Вредност основних средстава објављена је у делу – финансијски извештаји који су 
доступни у електронском формату на интернет презентацији Института.  
 

18. ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Носачи информација којима располаже Институт, настали у његовом раду или у вези са његовим 
радом, чувају се: 
- архива са предметима чува се у згради Института, ул. Др Суботића бр. 5 
- финансијска документација и друга службена документација за потребе Института, чува се у 
Служби финансија, кадровској служби и служби заједничких послова у Институту, као и у архиви 
Института 
- електронске базе података чувају се на серверима.  
 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Институт за јавно здравље Србије располаже информацијама које су настале у раду или у вези са 
радом свих организационих јединица, а одређене су делокругом рада Института, као и 
информацијама о запосленима. 

 
Носачи информација су: 
- Записници са седница Управног одбора и Надзорног одбора  
- Одлуке Управног одбора и Надзорног одбора 
- Извештаји о раду Института  
- Архива Института 
- Базе података.  

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

- Документација која представља архивску грађу Института и као таква се чува трајно 
- Рокови чувања документације односно регистратурског материјала после чијег истека се излучује 

и уништава, уз сагласност Архива Србије као безвредни регистратурски материјал. 
 

Класификација регистратурског материјала и утврђивање рокова њиховог чувања извршена је на 
основу Уредбе о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Сл гласник РС”, бр. 
44/93). 

 
У оквиру информационог система Института подаци се чувају у базама података. 
Институт има у поседу следеће базе података: 

- База организационе структуре здравствених установа из Плана мреже здравствених установа у 
Србији 

- База кадрова – регистар лица запослених у здравственим установама из Плана мреже здравствених 
установа у Србији (школска спрема, занимање, специјалност, ужа специјалност, научно-наставна 
и академска звања, руковођење, дужина стажа, врста радног времена, и др) 

- База медицинске опреме од националног значаја (врста, произвођач, модел, власништво, начин 
одржавања, врста набавке, вредност, стање, и др) 

- База дијализираних пацијената (лични подаци пацијента, број и врста дијализе) 
- База – потврда о смрти (лични подаци умрлог лица – датум и час смрти/налажења леша, место 

наступања смрти, порекло смрти, да ли је тражена обдукција, подаци о насилној смрти, подаци 
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о узроку смрти, и др)  
- База – пријава рођења (лични подаци новорођенчета – ЈМБГ, пол, датум и час рођења, телесна 

маса и висина детета, гестациона старост, видљиве урођене аномалије, подаци о родитељима, 
број ранијих порођаја и прекида трудноће; подаци о порођају, компликацијама и сл; стање 
(оцена) детета; стање детета и мајке при испису и датум исписа мајке и детета)  

- База побачаја (лични подаци жене, недеља трудноће, категорија прекида трудноће, број живорођене 
деце и број побачаја пре последњег прекида трудноће, и др)  

- База података о раду ванболничких здравствених установа (здравствени радници и сарадници према 
стручној спреми, немедицински радници, врсте посета, врсте пружених услуга)  

- База података о раду болничких здравствених установа (здравствени радници и сарадници према 
стручној спреми, немедицински радници, постеље, исписани болесници, умрли, дани лечења) 

- База података о лицима на болничком лечењу (лични подаци пацијента, упутна дијагноза, основни 
узрок хоспитализације, спољни узрок повреде, пратеће дијагнозе, процедуре, број дана 
хоспитализације, и др) 

- База података о  утврђеним обољењима, стањима и повредама (старост и пол, дијагноза, односно 
утврђено стање) 

- База података о показатељима квалитета здравствене заштите (показатељи квалитета на примарном 
нивоу здравствене делатности, у стоматолошкој здравственој заштити, рада патронажних служби 
домова здравља, здравствене заштите старих лица, у специјалистичко консултативним службама, 
у секундарној и терцијарној здравственој заштити, у ургентној медицини, и др) 

- База података о задовољству корисника услуга здравствене заштите 
- База података о  задовољству запослених у здравственим установама из Плана мреже здравствених 

установа  
- База података путника у међународном саобраћају који су вакцинисани у амбуланти за међународни 

саобраћај 
- База санитарних прегледа пацијената (само за прегледе обављене у Институту) 
- Дистрибуција, утрошак, растур и залихе вакцина у програму имунизације у Србији 
- Национална база недељних нултих пријава у надзору над АФП 
- Национална база података о обухвату спроведене имунизације (обавезна) 
- Национална база података о обухвату спроведене имунизације (по експозицији) 
- Национална база података о обухвату спроведене имунизације (по клиничким индикацијама) 
- Национална база података оболелих/умрлих од заразних болести 
- Национална база случајева акутне флакцидне парализе 
- Национални регистар епидемија заразних болести 
- Национални регистар особа инфицираним HIV-ом 
- Национални регистар над обољењима сличним грипу 
- Национални регистар лица оболелих и умрлих од AIDS-а  
- Национални регистар тежих нежељених реакција – трајних контраиндикација 
- План потреба вакцина и имунобиолошких препарата за програм имунизације у Србији 
-  Регистар за рак  
- Регистар за акутни коронарни синдром 
- Регистар за дијабетес 
- Регистар за за болести крвних судова мозга 
- Регистар за реуматске болести 
- Регистар за децу са сметњама у развоју 
- Регистар за ретке болести 
- Регистар хроничне бубрежне болести 

- База података о испитивању намирница, флашираних вода и предмета опште употребе (врсте 
намирницa и флашираних вода, односно предмета опште употребе који се анализирају; врсте 
извршених прегледа-анализа и резултати обављених анализа) 
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- База података о испитивању здравствене исправности воде за пићe, површинских вода које се 
захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију и вода из јавних базена (број физичко-
хемијски и микробиолошки испитиваних узорака воде и резултати спроведених испитивања) 

- База података о испитивању квалитета урбаног ваздуха (присуство општих и специфичних 
загађујућих материја у урбаном ваздуху) 

- База података о испитивању квалитета отпадних вода из индустријских објеката (врстe отпадних 
вода које се анализирају, врстe извршених анализа и резултати анализа)  

- База података о управљању медицинским отпадом (порекло, количина и динамика генерисања 
инфективног медицинског отпада, контрола процеса рада постројења за третман инфективног 
отпада и процена ефикасности њиховог рада, акциденти у свим фазама руковања  инфективним 
медицинском отпадом у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа у 
Србији) 

- База података о факторима ризика по здравље школске деце (утврђени фактори ризика по 
здравље школске деце у школској средини у Републици Србији) 

- База микробиолошких прегледа пацијената (само за прегледе обављене у Институту) 
- Базе истраживања међу популацијама под повећаним ризиком од HIV-а (инјектирајући корисници 

дроге, мушкарци који имају сексуалне односе са мушкарцима, особе које се баве сексуалним 
радом, деца/млади под старатељаством центара за социјални рад смештени у установе социјалне 
заштите, особе на издржавању кривичних санкција, млади ромске етничке припадности) и међу 
особама које живе са HIV-ом – 2008–2014. године. 

- Базе истраживања о употреби дувана међу младима (13 и 15 година) – 2013. година 
- База истраживања здравља становништва Србије из 2006. године 
- Базе истраживања здравља становништва Србије из 2013. године   
- База истраживања о стиловима живота становништва Србије – 2014. година 
- Евиденција о лицима оболелим од туберкулозе у Републици Србији 
- База истраживања о стиловима живота становништва Србије – 2018. година 
-Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања 

 
20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР 

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ” ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

Институт за јавно здравље омогућава приступ свим информацијама од јавног значаја којима 
располаже, насталим у раду или у вези са радом, a односе се на оно о чему јавност има оправдан 
интерес да зна. 

 
Институт за јавно здравље, на основу Закона, неће тражиоцу омогућити приступ информацијама од 

јавног значаја, ако би тиме: 
- угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица 
- угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично 

дело, вођење предкривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или 
спровођење казне или који други правно уређен поступак, или фер поступање и правично суђење 

- озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе 
- битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао 

остварење оправданих економских интереса 
- учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, 
односно који је доступан само одређеном кругу лица а због чијег би одавања могле наступити 
тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом које претежу над интересом за 
приступ информацији 

- повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена 
информација лично односи.  
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21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

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

тражења информација. Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја којима 
располаже Институт, може се извршити: 
- у писаној форми, на адресу: 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 
           Ул. Др Суботића бр. 5, 11 000 Београд 
- усмено, путем записника у Институту за јавно здравље, у току радног времена Института, сваког 

радног дана од 8 до 15 сати, у канцеларији бр. 158, код лица овлашћеног за поступање по захтеву 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

- факсом, на број 011 2685-735 
- у електронској форми, на е-мејл: veljko_milekic@batut.org.rs.  
 

Образац захтева дат је у електронској форми на интернет презентацији Института. 
Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи. Уколико захтев не садржи наведене податке а тражилац 
информације исти не допуни ни у накнадном року, Институт ће захтев одбацити као неуредан. 

Институт 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 Института. 

Накнада трошкова врши се за издавање копије докумената, а на основу Уредбе о висини накнаде 
нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 
(„Сл. гласник  РС”, бр. 8/06). 

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја је 
Вељко Милекић, дипл. социолог, контакт телефон: 011 2684 566, лок. 156, е-mail:  
veljko_milekic@batut.org.rs.  


