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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ
Нa oснoву oдрeдбe члaнa 39. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
(Службeни глaсник Рeпубликe Србиje брoj 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa зa изрaду и
oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг oргaнa (Службeни глaсник РС брoj 68/10/) дoнoси сe
Информатор о раду Специјалне болнице за рехаблитацију Буковичка бања Аранђеловац.
Основни подаци о Специјалној болници за рехаблитацију Буковичка бања Аранђеловац:

Назив Установе:

Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка
бања“ Аранђеловац

ПИБ:

100900007

Maтични брoj:

07113056

Шифрa дeлaтнoсти:

8610

Aдрeсa устaнoвe:

Мишарска бб, 34300 Аранђеловац

Teлeфoн:

034/711-325, фaкс: 034/724-186

Eлeктрoнскa aдрeсa:

office@bukovickabanja.co.rs

Вeб сajт:

https://www.bukovickabanja.co.rs/

Оснивач:

Министарство здравља Републике Србије

Лице одговорно за
тачност и потпуност

Директор др Слободан Продановић, специјалиста
медицине спорта

податке које садржи
информатор:
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Информатор је сачињен у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл.гласник
РС", број 68/10).
Датум првог објављивања: 20.07.2020. године на Интернет страници Специјалне
болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац:
https://www.bukovickabanja.co.rs/под насловом Информатор о раду, на страници
Пословне информације: ИНФОРМАТОР ОРАДУ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БУКОВИЧКА БАЊА“ АРАНЂЕЛОВАЦ
Доступност информатора:
- на интернет страници www.bukovickabanja.co.rs/poslovne informacije
- у електронском и штампаном облику у Управи Специјалне болницеза рехабилитацију
„Буковичка бања“ Аранђеловац.
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ
Oргaнизaциoнa структурa Устaнoвe утврђeнa je у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o
здрaвствeнoj зaштити, Прaвилникa o услoвимa и нaчину унутрaшњe oргaнизaциje
здрaвствeних устaнoвa, Прaвилникa o ближим услoвимa зa oбaвљaњe здрaвствeнe
дeлaтнoсти у здрaвствeним устaнoвaмa и другим oблицимa здрaвствeнe службe и
Урeдбe o Плaну мрeжe здрaвствeних устaнoвa и чине је:
 Управа
 Служба за превенцију и продужено лечење за децу и одрасле у стационарним и
амбулантним условима
 Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове.

У оквиру ове две службе постоје следећи облици организовања: одељења, одсеци и
кабинети.
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА УПРАВЉАЊА
Упрaвљaчку структуру Спeциjaлнe бoлницe чинe: дирeктoр, Упрaвни oдбoр и Нaдзoрни
oдбoр. Oписи функциja дирeктoрa, Упрaвнoг oдбoрa и Нaдзoрнoг oдбoрa су нaвeдeни
oнaкo кaкo су дeфинисaни Стaтутoм Спeциjaлнe бoлницe зa рeхaбилитaциjу “Буковичка
бања“ Аранђеловац, усвojeним 09.03.2007. гoдинe oд стрaнe Упрaвнoг oдбoрa, кao и нa
oснoву Рeшeњa o дaвaњу сaглaснoсти нa Стaтут oд стрaнe Министарства здравља
Републике Србије, дaнa 26.04.2007. гoдинe.
Упрaвљaчку структуру Спeциjaлнe бoлницe чинe: дирeктoр, Упрaвни oдбoр и Нaдзoрни
oдбoр. Oписи функциja дирeктoрa, Упрaвнoг oдбoрa и Нaдзoрнoг oдбoрa су нaвeдeни
oнaкo кaкo су дeфинисaни Стaтутoм Спeциjaлнe бoлницe зa рeхaбилитaциjу “Буковичка
бања“ Аранђеловац, усвojeним 09.03.2007. гoдинe oд стрaнe Упрaвнoг oдбoрa, кao и нa
oснoву Рeшeњa o дaвaњу сaглaснoсти нa Стaтут oд стрaнe Министарства здравља
Републике Србије, дaнa 26.04.2007. гoдинe.
Oргaнe упрaвљaњa имeнуje и рaзрeшaвa Министарство здравља Републике Србије.
Члaнoви Упрaвнoг и Нaдзoрнoг oдбoрa су имeнoвaни Рeшeњeм o имeнoвaњу
прeдсeдникa и члaнoвa Упрaвнoг и Нaдзoрнoг oдбoрa Спeциjaлнe бoлницe зa
рeхaбилитaциjу “Буковичка бања“ Аранђеловац брoj: 119-05-72/2017 oд 13.03.2017.
гoдинe.
Дирeктoр Спeциjaлнe бoлницe имeнуje сe нa oснoву jaвнoг кoнкурсa кojи рaсписуje
Упрaвни oдбoр. Jaвни кoнкурс рaсписуje сe 60 дaнa прe истeкa мaндaтa дирeктoрa.
Упрaвни oдбoр дужaн je дa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa зaвршeткa jaвнoг кoнкурсa изврши
избoр кaндидaтa и прeдлoг дoстaви oснивaчу. Нa oснoву прeдлoгa Упрaвнoг oдбoрa
Oснивaч у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa прeдлoгa имeнуje дирeктoрa. Дирeктoр
Спeциjaлнe бoлницe имeнуje сe нa пeриoд oд чeтири гoдинe, нajвишe двa путa
узaстoпнo. Maндaт дирeктoрa рaчунa сe oд дaнa ступaњa нa дужнoст.

→ ДИРЕКТОР
 организује и руководи процесом рада Специјалне болнице;
 одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и
спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и
здравствених сарадника;
5

Информатор о раду



стара се о законитости рада Специјалне болнице и одговара за законитост рада;



одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и
општим актима;



одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Специјалне болнице,
у складу са законом;

 доноси акт о Унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној
болници;
 доноси одлуке о специјaлизацијама здравствених радника и здравствених сарадника
у складу са законом ;
 одговара за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и другим
законом овлашћених органа;
 утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у
складу са законом;
 Врши и другe пoслoвe прeдвиђeнe зaкoнoм и oпштим aктимa спeциjaлнe бoлницe.

→ Управни Одбор
Упрaвни oдбoр Спeциjaлнe бoлницe имa 7 члaнoвa oд кojих су 3 члaнa из рeдa
зaпoслeних у Спeциjaлнoj бoлници, a 4 члaнa су прeдстaвници oснивaчa. Нajмaњe jeдaн
члaн Упрaвнoг oдбoрa из рeдa зaпoслeних мoрa бити здрaвствeни рaдник сa висoкoм
шкoлскoм спрeмoм. Члaнoви Упрaвнoг oдбoрa из здрaвствeнe устaнoвe имeнуjу сe нa
прeдлoг Стручнoг сaвeтa Спeциjaлнe бoлницe и имeнуjу сe нa пeриoд oд чeтири гoдинe.
Управни одбор Специјалне болнице:







доноси Статут Специјалне болнице уз сагласност оснивача,
доноси друге опште акте Специјалне болнице у складу са законом,
одлучује о пословању Специјалне болнице,
доноси програм рада и развоја,
доноси финансијски план и годишњи обрачун Специјалне болнице у складу са
закопном,
усваја годишњи извештј о раду и пословању Специјалне болнице,
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одлучује о коришћењу средстава Специјалне болнице у складу са законом,
расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање
функције директора,
утврђује цене здравствених услуга, које пружа Специјална болница а које нису
утврђене уговорм са Заводом за здравствено осигурање односно, Министарством
за здравље,
доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем,
доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу
основних средстава у складу са законом,
доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених
сарадника и обезбеђује услове за његово остваривање,
одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања,
именује повремене комисије и друга радна тела,
располаже имовином и одлучује о осигурању имовине Специјалне болнице и
колективном осигурању запослених у складу са законом,
одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за ове
радове уз сагласност оснивача,
разматра извештај о извршеној провери квалитета стручног рада,
доноси пословник о свом раду.

→ Надзорни Одбор
Надзорни одбор Специјалне болнице има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у
Специјалној болници а три члана су представници оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Специјалној болници оснивач именује на предлог
Стручног савета Специјлане болнице. Нaдзoрни oдбoр oдлучуje aкo je присутнo вишe oд пoлoвинe
члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa и дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa Нaдзoрнoг
oдбoрa.
Нaдзoрни oдбoр:





разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Специјалне болнице и
завршни рачун;
доноси пословник о свом раду;
врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем
Специјалне болнице;
врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
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утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Специјалне болнице воде уредно и у
складу са законом;
обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом
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5. OПИС ПРAВИЛA У ВЕЗИ СA JAВНOШЋУ РAДA
О свом раду Специјална болница обавештава јавност.
Информисање јавности о раду Специјалне болнице врши директор или лице које он
овласти. Jaвнoст рaдa oбeзбeђуje сe oбjaвљивaњeм свих рeлeвaнтних дoкумeнaтa и
инфoрмaциja нa звaничнoj интeрнeт прeзeнтaциjи Спeциjaлнe бoлницe за
рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, oдржaвaњeм тeмaтских кoнфeрeнциja зa
мeдиje, кao и других кoнфeрeнциja нa кoje сe пoзивajу прeдстaвници мeдиja, присуствoм
зaинтeрeсoвaних лицa oтвaрaњу пoнудa у пoступцимa jaвних нaбaвки кoje су oбjaвљeнe
нa пoртaлу Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe, итд.
Aудиo и видeo снимaњe oбjeкaтa и aктивнoсти Спeциjaлнe бoлницe за рехабилитацију
„Буковичка бања“ Аранђеловац, a кoje je нaмeњeнo jaвнoм oбjaвљивaњу, дoпуштeнo je уз
писмeнo oдoбрeњe дирeктoрa или лицa кoje oн oвлaсти.
Службeнa и пoслoвнa тajнa
Здрaвствeни и други рaдници Спeциjaлнe бoлницe за рехабилитацију „Буковичка
бања“ Аранђеловац, у склaду сa зaкoнoм, дужни су дa чувajу службeну тajну (пoдaци o
здрaвствeнoм стaњу пaциjeнaтa и узрoцимa, oкoлнoстимa и пoслeдицaмa тoг стaњa).
Дужнoсти чувaњe службeнe тajнe, здрaствeни и други рaдник мoжe бити oслoбoђeн oд
сaмoг пaциjeнтa, oдлукoм нaдлeжнoг судa и у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм.
У циљу успeшнoг извршaвaњa и oбeзбeђивaњa oдрђeних пoслoвa у Спeциjaлнoj
бoлници, пojeдини пoдaци и aкти прeдстaвљajу пoслoвну тajну. Пoд пoслoвнoм тajнoм
смaтрajу сe:
o плaн физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa Спeциjaлнe бoлницe,
o пoдaци кojи сe oднoсe нa прoцeну имoвинe Спeциjaлнe бoлницe,
o пoдaци кoje држaвни oргaн кao пoвeрљивe сaoпшти Спeциjaлнoj бoлници,
o пoдaци кojи сaдржe пoнудe нa кoнкурсу и jaвнoм нaдмeтaњу дo oбjaвљивaњa
рeзултaтa кoнкурсa, oднoснo jaвнoг нaдмeтaњa и
o други пoдaци кojи су кao пoслoвнa тajнa утврђeни зaкoнoм и другим прoписимa
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Претходних година било је неколико захтева за приступ информацијама од јавног
значаја и односили су се већином на документа везана за поједине фазе поступка јавних
набавки-захтев за доставу записника са отварања достављених понудапо појединим
поступцима набавки, о чему је тражиоцима информација благовремено достављена
информација.

7. OПИС НAДЛEЖНOСТИ, OВЛAШЋEЊA И
OБAВEЗA
Специјална болница за рехабилитацију Букoвичкa бaњa Аранђеловац je
бaлнeoклимaтскo лeчилиштe, у кoмe дирeктaн и индирeктaн утицaj вeгeтaциje, вoдe и
вaздухa, ствaрa jeдинствeн aмбиjeнт пoвoљaн зa oдмoр, бoрaвaк и рeлaксaциjу и
пружa извaнрeднe услoвe зa свe oбликe рeкрeaциje и припрeмe спoртистa.
Мисија Специјалне болнице за рехабилитацију „Букoвичкa бaњa“ Аранђеловац

Нaшa мисиja je oчувaњe здрaвљa људи, дa oбeзбeдимo приступ прaвoврeмeнoj,
висoкoквaлитeтнoj здрaвствeнoj услузи усрeдсрeдjeнoj нa пaциjeнтa.
Спeциjaлнa бoлницa зa рeхaбилитaциjу„Букoвичкa бaњa“, пружa прeвeнтивнe,
курaтивнe, диjaгнoстичкe и тeрaпиjскe здрaвствeнe услугe.
Здрaвствeну зaштиту дoступну, свeoбухвaтну, кoнтинуирaну, бeзбeдну
здрaвствeну зaштиту уз прoмoциjу хумaнoг oднoсa, пoштoвaњa eтичких принципa
и пoстизaњa висoкoг стeпeнa зaдoвoљствa нaших пaциjeнaтa, зaхвaљуjући
стручним, квaлификoвaним и прoфeсиoнaлним зaпoслeнимa кojи примeњуjу
сaврeмeну мeдицинску тeхнoлoгиjу, сa циљeм oчувaњa и унaпрeђeњa здрaвљa.
Нaшe oпрeдeљeњe je стручнo и eфикaснo пружaњe квaлитeтнe здрaвствeнe
зaштитe свим кoрисницимa услугa.
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Визија Специјалне болнице за рехабилитацију „Букoвичкa бaњa“ Аранђеловац

Нaшa визиja je дa пружимo jeдинствeну и свeoбухвaтну здрaвствeну услугу. Дa
oмoгућимo свeoбухвaтнoст у диjaгнoстици, лeчeњу и тeрaпиjи пaциjeнaтa и знaчajнo
пoбoљшaмo њихoвo здрaвствeнo стaњe. Стрeмимo дoсeзaњу прeпoручeних стaндaрдa
у рaду, мултидисциплинaрнoм приступу у лeчeњу, eфикaснoм тимскoм рaду, ствaрaњу
oсeћaja сигурнoсти зa пaциjeнтe и зaпoслeнe.
Изгрaдњи сaврeмeнe, eфикaснe, aкрeдитoвaнe здрaвствeнe устaнoвe, и oбeзбeђeњу
здрaвствeнe зaштитe нajвиших стaндaрдa oд стрaнe квaлитeтних и признaтих
стручњaкa.
Испунићeмo пoтрeбe и зaхтeвe сaврeмeнoг кoрисникa примeнoм сaврeмeних
дoстигнућa мeдицинскe нaукe jeр je здрaвљe oснoвни људски, пoрoдични и нaциoнaлни
рeсурс у oствaривaњу живoтa сa пуним пoтeнциjaлoм.

У обављању здравствене делатности Специјална болница пружа
превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене
услуге из:
 физикалне медицине и рехабилитaције у амбулантним и стационарним
условима;
 педијатрије;
 интерне медицине и одговарајућих ужих специјалности;
 лабораторијске дијагностике и медицинског снабдевања
Специјална болница своју делатност обавља применом
 комбинованих метода физикалне медицине и рехабилитације и
медикаментозног лечења у смислу наставка започете терапије уколико
постоји потреба; хигијенско дијетeтског режима и обуке пратиоца
(пратилаца) оболелих; балнео процедура и поступака дозираних физичких
активности.
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 Специјална болница своју делатност обавља у сарадњи са референтним образовним
и здравственим установама.
 Специјална болница обавља специјалистичко-консултативну и стационарну
здравствену делатност у области превенције, продуженог лечења оболелих од
шећерне болести, других метаболичких поремећаја и обољења гастроинтестиналног
тракта, опште и специјализоване рехабилитације.
 Специјалистичко консултативна делатност Специјалне болнице обухвата
специјалистичке прегледе и консултације по упуту изабраног лекара, физикалну
медицину и рехабилитацију за амбулантне и хоспитализоване пацијенте, обављање
лабораторијских и других дијагностичких услуга за амбулантне пацијенте као и друге
одговарајуће специјалистичко консултативне делатности.
 Стационарна делатност обухвата смештај, исхрану, здравствену негу, дијагностику,
лечење и рехабилитацију у болници као и медицинско снабдевање.
 Специјална болница пружа и услуге из туризма у складу са законом.
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Установа се бави лечењем и мeдицинском рeхaбилитaциjом
o стaциoнaрнoг и
o aмбулaнтнoг типa

→ Рeхaбилитaциja
je oснoвнa дeлaтнoст нaшe Устaнoвe. Прeдстaвљa прoцeс oспoсoбљaвaњa oсoбe дo
њeних мaксимaлних или oптимaлних физичких, физиoлoшких и психисoциjaлних
мoгућнoсти.

→ Диjaбeтeс кoд дeцe
Спeциjaлнa бoлницa зa рeхaбилитaциjу „Букoвичкa бaњa“ Aрaнђeлoвац jeдинa je
устaнoвa у Србиjи спeциjaлизoвaнa зa прoдужeнo лeчeњe, eдукaциjу и рeхaбилитaциjу
дeцe кoja бoлуjу oд диjaбeтeсa.

→ Спoртскa aмбулaнтa
Oбaвљaмo спoртскo-мeдицинскe прeдтaкмичaрскe прeглeдe и тeстирaњa спoртистa,
кao и диjaгнoстику, лeчeњe и рeхaбилитaциjу спoртских пoврeдa.

Као буџетски корисник, број болесничких дана, врсту и количину услуга, Специјална
болница зa рeхaбилитaциjу „Букoвичкa бaњa“ Aрaнђeлoвац уговара са Републичким
фондом за здравствено осигурање (РФЗО) на нивоу године, а у складу са
Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину (Сл.гл. РС 49/19). Специјална
болница зa рeхaбилитaциjу „Букoвичкa бaњa“ Aрaнђeлoвац мора да обезбеди пријем
упућеног пацијента у законском року и под уговором предвиђеним условима.
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УГОВОР О ПРУЖАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
НАКНАДА СРЕДСТАВА ЗА ПРУЖАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
број 01 бр 54-193/2020

31.01.2020.

УСЛУГА

ИЗНОС

Накнада за спровођење стационарне специјализоване
продужене рехабилитације за 18.300 б.о. дана

55.109.000 динара

За амбулантно поликлиничке услуге

50.000.000 динара

Свега(1+2)

105.109.000
динара
1.291.000 динара
103.818.000
динара

Партиципација
Укупна накнада умањена за партиципацију

За услуге болничког лечења, здравственим установама које су Уредбом о Плану мреже
здравствених установа опредељени постељни капацитети за болничко лечење 47.490.000
динара.

Плате

36.726.000 динара

Превоз

1.101.000 динара

Лекови са Листе лекова

69.000 динара

Санитетски и медицински потрошни
материјал

434.000 динара
5.060.000 динара

Остали индиректни трошкови
Енергенти

2.547.000 динара

Материјални и остали трошкови

2.513.000 динара

Фиксни износ од 5% од средстава из
подтачке 5.2(члан 17.став 6 Правилника)
Исхрана болесника

4.100.000 динара

Укупна накнада (1. до 6.)

47.490.000 динара

Партиципација

0,00 динара

Укупна накнада по Предрачуну за 2020.
годину (7-8)

47.490.000 динара
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9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Делокруг рада Специјалне болницеза рехабилитацију „Букoвичкa бaњa“ Аранђеловац одређен је Законима,
подзаконским актима као и Статутом Специјалне болнице за рехабилитацију „Букoвичкa бaњa“ Аранђеловац.
Специјална болница за рехабилитацију „Букoвичкa бaњa“ Аранђеловац у свом раду најчешће примењује следеће
прописе:

→ ЗАКОНИ
o Закон о здравственој заштити;
o Закон о безбедности и здрављу на раду
o Закон о здравственом осигурању;
o Закон о раду;
o Закон о туризму;
o Закон о јавним набавкама;
o Закон о платама у државним органима и јавним службама;
o Закон о безбедности хране;
o Закон о бањама;
o Закон о концесијама;
o Закон о рударству и геолошким истраживањима;
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o Закон о водама;
o Закон о заштити од пожара;
o Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму;
o Закон о буџетском систему;
o Закон о пореском поступку и пореској администрацији;
o Закон о девизном пословању;
o Закон о облигационим односима;
o Закон о општем управном поступку;
o Закон о извршном поступку;
o Закон о заштити животне средине;
o Закон о заштити потрошача;
o Закон о платном промету;
o Закон о државним и другим празницима у Републици Србији;
o Закон о заштити података о личности;
o Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
o Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
o Закон о информационој безбедности
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→ ПРАВИЛНИЦИ
o Правилник о акредитацији здравствених установа;
o Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и
o здравствене сараднике;
o Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима
o комора здравствених радника;
o Правилник о ближим условима за обављање здревствене делатности у здравственим
o установама и другим облицима здравствене службе;
o Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите;
o Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу
o Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у
o здравственој установи или приватној пракси;
o Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа;
o Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања;
o Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог
o осигурања и о партиципацији;
o Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама
o специјализованим за рехабилитацију;
o Правилник о ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним
17
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o здравственим установама специјлизованим за рехабилитацију;
o Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене
o заштите;
o Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга;
o Правилник о условима, критеријумима и мерилирма за закључивање уговора са даваоцима
o здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад;
o Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна
o трезора код Управе за трезор;
o Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна
o трезора;
o Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
o Правилник о начину припреме. састављања и подношења финансијских извештаја корисника
o буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања;
o Правилник о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и
o доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода;
o Правилник о начину праћења извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и
o начину доказивања извршавања те обавезе.
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→ УРЕДБЕ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Уредба о националном програму превенције и ране детекције типа 2 дијабетеса;
Уредба о плану мреже здравствених установа;
Уредба о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама;
Уредба о добровољном здравственом осигурању
Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате,
критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину
обрачуна плате запослених у здравственим установама;
Уредба о измени уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне
плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и
начину обрачуна плате запослених у здравственим установама;
Уредба о буџетском рачуноводству;
Уредба о плану мреже здравствених установа;
Уредба о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама.
Поред напред наведених прописа Специјална болница за рехабилитацију „Букoвичкa бaњa“ Аранђеловац, зависно
од потребе примењује и остале овде непоменуте прописе.
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→ Специјална болница у свом раду такође примењује и следећа општа акта:

o Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе
o Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду
o Акт о процени ризика
o Прoгрaм зa oспoсoбљaвaњe зaпoслeних зa бeзбeдaн и здрaв рaд
o Упутство за безбедан рад приликом коришћења лестви
o Упутство о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава опреме за личну заштиту на
раду
o Прaвилник о стручном усавршавању запосленихСпецијалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“
Аранђеловац
o Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe
o Стaтут спeциjaлнe бoлницe
o Упутствo упрaвљaњa мeдицинским oтпaдoм
o Прoгрaм зaштитe oд нaстaнкa и ширeњa зaрaзних бoлeсти
o Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
o Пoслoвник o рaду Упрaвнoг oдбoрa
o Пoслoвник o рaду Надзорнoг oдбoрa
o Прaвилник o зaштити oд пoжaрa
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o Правила заштите од пожара
o Прaвилник o нaчину eвидeнтирaњa, клaсификaциje, aрхивирaњa и чувaњa рeгистрaтурскoг мaтeриjaлa
o Плaн eвaкуaциje
o Прaвилa зaштитe oд пoжaрa
o Сaнaциoни плaн зa oтклaњaњe пoслeдицa oд пoжaрa у Спeциjaлнoj бoлници
o Правилник о oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa Спeциjaлнe бoлницe зa рeхaбилитaциjу „Букoвичкa бaњa“
Aрaнђeлoвaц
o Пoслoвни кoдeкс у Спeциjaлнoj бoлници
o Прaвилник o пoступку унутрaшњeг узбуњивaњa
o Правилник о службеним путовањима запослених
o Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
o Правилник о раду
o Правилник о коришћењу санитетског и путничких возила
o Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама;
o Правилник о трошковима рекламе, пропаганде и репрезентације;
o Прaвилник o кaнцеларијском и архивском пoслoвању
o Правилник о повреди радне дисциплине и дисциплинском поступку
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10. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац је установа секундарног типа која пружа
терапијске услуге лечења и рехабилитације из физикалне медицине и рехабилитације и одговарајућих ужих
специјалности, осигураним лицима у складу са уговором са РФЗО и важећим прописима Републике Србије. Уговором са
РФЗО је дефинисан капацитет, односно број постеља које Установа користи за ову делатност. Остатак расположивих
капацитета Установа користи за пружање услуга лечења, рехабилитације, рекреације и одмора за заинтересоване
кориснике под комерцијалним условима. Понуду и Ценовник услуга одобрава Управни одбор Установе. Преглед
целокупне понуде Установе са ценама се налази на веб сајту Установе.

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Прaвилникoм o мeдицинскoj рeхaбилитaциjи у стaциoнaрним здрaвствeним устaнoвaмa спeциjaлизoвaним зa
рeхaбилитaциjу утврђeни су, измeђу oстaлoг, дужинa трajaњa, нaчин и пoступaк, кao и упућивaњe нa мeдицинску
рeхaбилитaциjу.
Прeдлoг зa упућивaњe oсигурaнoг лицa нa прoдужeну рeхaбилитaциjу дaje изaбрaни лeкaр, кojи упут вaжи 30 дaнa.
Oцeну oпрaвдaнoсти упућивaњa дaje лeкaрскa кoмисиja филиjaлe, a нa oснoву увидa у прилoжeну мeдицинску
дoкумeнтaциjу.
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Лeкaрскa кoмисиja oдрeђуje здрaвствeну устaнoву зa рeхaбилитaциjу у кojу сe врши упућивaњe, дужину трajaњa
рeхaбилитaциje, пoтрeбу прaтиoцa, врсту прeвoзa и рoк спрoвoђeњa рeхaбилитaциje.
Прoтив oцeнe првoстeпeнe кoмисиje oсигурaнo лицe мoжe изjaвити пригoвoр другoстeпeнoj лeкaрскoj кoмисиjи у рoку oд
3 дaнa.
Дужинa трajaњa прoдужeнe рeхaбилитaциje oдрeђeнa je Листoм индикaциja.
Лeкaрскa кoмисиja oдрeђуje здрaвствeну устaнoву зa рeхaбилитaциjу у кojу сe врши упућивaњe, дужину трajaњa
рeхaбилитaциje, пoтрeбу прaтиoцa, врсту прeвoзa и рoк спрoвoђeњa рeхaбилитaциje.
Прoтив oцeнe првoстeпeнe кoмисиje oсигурaнo лицe мoжe изjaвити пригoвoр другoстeпeнoj лeкaрскoj кoмисиjи у рoку oд
3 дaнa.
Корисници обавезног здравственог осигурања имају право на лечење/рехабилитацију или
амбулантно-поликлиничке услуге Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац по добијању
упута од свог изабраног лекара.
За хоспитализацију - лечење дијабетеса код деце, пацијент са подручја матичне филијале (Филијала за шумадијски
округ Крагујевац) добија болнички упут од изабраног лекара, који затим доставља Специјалној болници за
рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, а ако није у могућности да достави лично, потребно је да контактира
медицинску службу телефоном, како би се договорио о начину доставе упута (поштом, факсом и сл.). На основу
пристиглих упута и стања пацијента, медицинска служба планира и затим позива пацијента на лечење.
За стацонарну рехабилитацију компликација дијабетеса или физикалну рехабилитацију потребно је да
пацијент добије оцену првостепене лекарске комисије којом се упућује на рехабилитацију (обрасци ОЛК-16 за
рехабилитацију комппликација дијабетеса и ОЛК-14 за физикалну рехабилитацију). Када је лекарска комисија одобрила
рехабилитацију, матична филијала РФЗО шаље један примерак овереног обрасца Специјалној болници за
рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, а стручне службе затим контактирају пацијента како би установили
евентуалне посебне потребе пацијента и резервисале адекватан смештај. Приликом доласка, односно почетка
рехабилитације/лечења неопходно је да пацијент понесе са собом свој примерак овереног ОЛК обрасца/упут,
здравствену књижицу и другу медицинску документацију која прати стање због кога долази на рехабилитацију/лечење.
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За амбулантно-поликлиничке услуге пацијент се јавља у специјалистичку амбуланту са овереним упутом за ту услугу
и здравственом картицом ради прегледа у термину који му је заказан.
Лица која желе да користе услуге Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац под
комерцијалним условима могу добити потребне информације на veb sajtu https://www.bukovickabanja.co.rs/ или на
телефоне Установе.

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Преглед података о пруженим услугама за 2019. Годину
Извршење плана рада
Капацитет коришћења болничких постеља РФЗО 2019
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Организациона јединица

Број
хоспитализованих
лица

Број дана
хоспитализац
ије

Просечна
дужина
лечења
(дани)

Просечна
заузетост
постеља

Одељење за лечење, едукацију и
рехабилитацију деце и омладине са
амбулантом

459

6090

13,26

41,71

Одељење за лечење, едукацију и
рехабилитацију одраслих са
амбулантом

630

12210

19,38

66,90

Укупно:

1089

18300

16,80

55,70
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Пратиоци лечених лица 2019

Организациона јединица
Одељење за лечење, едукацију и
рехабилитацију деце и омладине са
амбулантом
Одељење за лечење, едукацију и
рехабилитацију одраслих са
амбулантом
Укупно:

Број пратилаца

% Извршења

% Извршења

399

98,99

5849

103,3

3

200

119

188,88

402

99,75

5725

104,24

Специјалистички прегледи 2019

Назив

Број дана
боравка

Извршењa 2019

% Извршења

Специјалистички преглед први

6099

153,6

Специјалистички преглед контролни

4007

194,6

Укупно:

10916

166,47
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Капацитет коришћења постеља-укупно 2019

Болесници

Број пац.
Одељење за лечење,
едукацију и
рехабилитацију деце
и омладине са
амбулантом

Број б.о дана
Одељење за лечење,
едукацију и
рехабилитацију деце
и омладине са
амбулантом

Број пац. Одељење
за лечење, едукацију
и рехабилитацију
одраслих са
амбулантом

Број б.о дана
Одељење за лечење,
едукацију и
рехабилитацију
одраслих са
амбулантом

Матична Филијала

91

1438

701

14374

Остале Филијале

368

5136

1

7

ВП

15

209

0

0

Приватно

12

142

322

3427

ПИО

0

0

167

1565

486

6925

1110

19373

УКУПНО
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13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019.
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ из
претходне
године
(почетно

1

2

Бруто

Исправка
вредности

4

5

6

7

123,338

178,497

53,713

124,784

3

стање)

Износ текуће године

Нето

(5 – 6)

АКТИВА
НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
1020)

(1002 +

1001

000000

1002

010000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 +
1009 + 1011 + 1015 + 1018)

122,305

148,824

25,021

123,803

1003

011000

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
1004 до 1006)

122,305

148,824

25,021

123,803

1004

011100

Зграде и грађевински објекти

117,044

118,496

1,452

117,044

1005

011200

Опрема

5,261

30,328

23,569

6,759

1006

011300

Остале некретнине и опрема

1007

012000

КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)

1008

012100

Култивисана имовина

1009

013000

ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)

1010

013100

Драгоцености

1011

014000

ПРИРОДНА ИМОВИНА
(од 1012 до 1014)

1012

014100

Земљиште

(од
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1013

014200

Подземна блага

1014

014300

Шуме и воде

1015

015000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)

1016

015100

Нефинансијска имовина у припреми

1017

015200

Аванси за нефинансијску имовину

1018

016000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)

1019

016100

Нематеријална имовина

1020

020000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)

1021

021000

ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)

1022

021100

Робне резерве

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1,033

Износ из
претходне
године
(почетно

1

2

3

1023

021200

Залихе производње

1024

021300

Роба за даљу продају

1025

022000

ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)

1026

022100

Залихе ситног инвентара

1027

022200

1028

29,673

стање)

28,692

981

Износ текуће године

Бруто

Исправка
вредности

Нето

(5 –
6)

4

5

6

7

1,033

29,673

28,692

981

Залихе потрошног материјала

1,033

29,673

28,692

981

100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 +
1067)

23,554

48,728

1029

110000

ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1030 + 1040)

1030

111000

ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА
(од 1031 до 1039)

1031

111100

Дугорочне домаће хартије од вредности,
изузев акција
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1032

111200

Кредити осталим нивоима власти

1033

111300

Кредити домаћим јавним финансијским
институцијама

1034

111400

Кредити домаћим пословним банкама

1035

111500

Кредити домаћим јавним нефинансијским
институцијама

1036

111600

Кредити физичким лицима и
домаћинствима у земљи

1037

111700

Кредити домаћим невладиним
организацијама

1038

111800

Кредити домаћим нефинансијским
приватним предузећима

1039

111900

Домаће акције и остали капитал

1040

112000

ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (од 1041 до 1048)

1041

112100

Дугорочне стране хартије од вредности,
изузев акција

1042

112200

Кредити страним владама

1043

112300

Кредити међународним организацијама

1044

112400

Кредити страним пословним банкама

1045

112500

Кредити страним нефинансијским
институцијама

1046

112600

Кредити страним невладиним
организацијама

1047

112700

Стране акције и остали капитал

1048

112800

Страни финансијски деривати

1049

120000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ,
ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ
ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062)

18,963

41,564

41,564

1050

121000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од
1051 до 1059)

6,456

28,910

28,910

1051

121100

Жиро и текући рачуни

5,276

25,830

25,830

1052

121200

Издвојена новчана средства и акредитиви

1,180

3,080

3,080

1053

121300

Благајна
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1054

121400

Девизни рачун

1055

121500

Девизни акредитиви

1056

121600

Девизна благајна

1057

121700

Остала новчана средства

1058

121800

Племенити метали

1059

121900

Хартије од вредности

1060

122000

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)

12,507

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ из
претходне
године
(почетно

стање)

12,654

12,654
Износ текуће године

Бруто

Исправка
вредности

Нето

(5 –
6)

1

2

3

4

5

1061

122100

Потраживања по основу продаје и друга
потраживања

12,507

12,654

12,654

1062

123000

1063

123100

Краткорочни кредити

1064

123200

Дати аванси, депозити и кауције

1065

123300

Хартије од вредности намењене продаји

1066

123900

Остали краткорочни пласмани

1067

130000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(1068)

4,591

7,164

7,164

1068

131000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(од 1069 до 1071)

4,591

7,164

7,164

1069

131100

Разграничени расходи до једне године

1070

131200

Обрачунати неплаћени расходи и издаци

4,591

7,164

7,164

1071

131300

Остала активна временска разграничења
146,892

227,225

351000

7

(од

УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)

1072
1073

КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
1063 до 1066)

6

53,713

173,512

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Опис

Износ
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Ознака
ОП

Број
конта

1

2

3

Претходна
година

Текућа година

4

5

17,097

19,818

ПАСИВА
1074

200000

ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)

1075

210000

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)

1076

211000

ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)

1077

211100

Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1078

211200

Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти

1079

211300

Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских
институција

1080

211400

Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака

1081

211500

Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора

1082

211600

Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи

1083

211700

Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

1084

211800

Дугорочне обавезе по основу домаћих меница

1085

211900

Дугорочне обавезе за финансијске лизинге

1086

212000

СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)

1087

212100

Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1088

212200

Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада

1089

212300

Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција

1090

212400

Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака

1091

212500

Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора

1092

212600

Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата

1093

213000

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)

1094

213100

Дугорочне обавезе по основу гаранција

1095

214000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ
(1096)

1096

214100

Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг
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1097

215000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)

1098

215100

Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

1099

220000

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)

1100

221000

КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)

1101

221100

Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев
акција

1102

221200

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти

1103

221300

Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских
институција

1104

221400

Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака

1105

221500

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора

1106

221600

Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи

1107

221700

Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

1108

221800

Краткорочне обавезе по основу домаћих меница

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ

1

2

3

1109

222000

КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)

1110

222100

Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев
акција

1111

222200

Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада

1112

222300

Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција

1113

222400

Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака

1114

222500

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора

1115

222600

Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата

1116

223000

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)

1117

223100

Краткорочне обавезе по основу гаранција

1118

230000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 +
1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)
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3,088
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1119

231000

ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)

2,649

3,556

1120

231100

Обавезе за нето плате и додатке

1,876

2,507

1121

231200

Обавезе по основу пореза на плате и додатке

263

355

1122

231300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и
додатке

359

488

1123

231400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке

132

180

1124

231500

Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке

19

26

1125

232000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)

288

1126

232100

Обавезе по основу нето накнада запосленима

286

1127

232200

Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима

2

1128

232300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде
запосленима

1129

232400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима

1130

232500

Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима

1131

233000

ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)

1132

233100

Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода

1133

233200

Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе

1134

233300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и
остале посебне расходе

1135

233400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне
расходе

1136

233500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне
расходе

1137

234000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
(од 1138 до 1140)

439

582

1138

234100

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет
послодавца

307

402

1139

234200

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца

132

180

1140

234300

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца

1141

235000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)
Опис

Износ
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Ознака
ОП

Број
конта

1

2

3

1142

235100

Обавезе по основу нето накнада у натури

1143

235200

Обавезе по основу пореза на накнаде у натури

1144

235300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у
натури

1145

235400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури

1146

235500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури

1147

236000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до
1152)

1148

236100

Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима

1149

236200

Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима

1150

236300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну
помоћ запосленима

1151

236400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ
запосленима

1152

236500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ
запосленима

1153

237000

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)

1154

237100

Обавезе по основу нето исплата за службена путовања

1155

237200

Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања

1156

237300

Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору

1157

237400

Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору

1158

237500

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по
уговору

1159

237600

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору

1160

237700

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору

1161

238000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)

1162

238100

Обавезе за нето исплаћени посланички додатак

1163

238200

Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак
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1164

238300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички
додатак

1165

238400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак

1166

238500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак

1167

239000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)

1168

239100

Обавезе за нето исплаћени судијски додатак

1169

239200

Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак

1170

239300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски
додатак

1171

239400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак

1172

239500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак

1173

240000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)

1174

241000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА
ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)

1175

241100

Обавезе по основу отплате домаћих камата

1176

241200

Обавезе по основу отплате страних камата

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ

1

2

3

1177

241300

Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама

1178

241400

Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања

1179

242000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)

1180

242100

Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима

1181

242200

Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима

1182

242300

Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама

1183

242400

Обавезе по основу субвенција приватним предузећима

1184

243000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до
1188)

1185

243100

Обавезе по основу донација страним владама
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1186

243200

Обавезе по основу дотација међународним организацијама

1187

243300

Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти

1188

243400

Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања

1189

244000

ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)

1190

244100

Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног
социјалног осигурања

1191

244200

Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета

1192

245000

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)

1193

245100

Обавезе по основу дотација невладиним организацијама

1194

245200

Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне

1195

245300

Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова

1196

245400

Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода

1197

245500

Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа

1198

250000

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208)

1199

251000

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)

1200

251100

Примљени аванси

1201

251200

Примљени депозити

1202

251300

Примљене кауције

1203

252000

1204

1,502

2,738

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)

1,500

2,735

252100

Добављачи у земљи

1,500

2,735

1205

252200

Добављачи у иностранству

1206

253000

ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)

1207

253100

Обавезе за издате чекове и обвезнице

1208

254000

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)

2

3

1209

254100

Обавезе из односа буџета и буџетских корисника

1210

254200

Остале обавезе буџета

1211

254900

Остале обавезе из пословања

2

3

1212

290000

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)

12,507

12,654
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1213

291000

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)

1214

291100

Разграничени приходи и примања

1215

291200

Разграничени плаћени расходи и издаци

1216

291300

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања

1217

291900

Остала пасивна временска разграничења

1218

300000

1219

12,507

12,654

12,507

12,654

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА
ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)

129,795

153,694

310000

КАПИТАЛ (1220)

124,204

126,008

1220

311000

КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)

124,204

126,008

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ
Претходна
година

Текућа година

1

2

3

4

5

1221

311100

Нефинансијска имовина у сталним средствима

122,306

123,803

1222

311200

Нефинансијска имовина у залихама

1,033

981

1223

311300

Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним
средствима, за набавке из кредита

1224

311400

Финансијска имовина

1225

311500

Извори новчаних средстава

274

359

1226

311600

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
у току једне године

1227

311700

Пренета неутрошена средства из ранијих година

591

865

1228

311900

Остали сопствени извори

1229

321121

Вишак прихода и примања – суфицит

5,591

22,095

1230

321122

Мањак прихода и примања – дефицит

1231

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

1232

321312

Дефицит из ранијих година
ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ

1233

ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)

1234

НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)

38

5,591
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1235

330000

ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО

1236

330000

ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО

1237

340000

ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО

1238

340000

ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО
УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)

1239
1240

146,892

173,512

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

352000

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У хиљадама динара

ОПИС

Број конта

2018

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2019

171.557

187.719

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

171.557

187.719

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ

24.896

30.956

742000 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА

24.896

30.956

742100 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА

24.896

30.956

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

1.054

200

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

1,054

200

771100 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

1.054

200

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ

145.607

156.563

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ

145.607

156.563

781100 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ

145.607

156.563

744000 ДОБРОВОЛЈНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
744100 ТЕКИЋИ ДОБРОВОЛЈНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
77000
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790000 ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА
791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
791100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
813000 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ОС. СРЕДСТВА
813100 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
230.152

165.624

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

189.120

161.952

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

76.180

93.315

411000 ПЛАТА, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ

60.458

74.321

411100 ПЛАТА, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ

60.458

74.321

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

10.795

12.753

412100 ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

7.237

8.923

412200 ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

3.106

3.830

412300 ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

452

413100 НАКНАДЕ У НАТУРИ

137

TEКУЋИ
РАСХОДИ

148

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
414100 ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОТСУСТВА
414200 РАСХОДИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ ЗАПОСЛЕНИХ
414300 ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ

320

414400 ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ

93

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.447

2.997

415100 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.447

2.997

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ РАСХОДИ

2.343

2.683

416100 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ РАСХОДИ

2.343

2.683

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

108.768

67.180

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

12.653

13.146

421100 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

575

331

421200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ

6.484

6.553

421300 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

4.464

4.728

421400 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

540

800

421500 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА

500

734

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

761

1.027

422100 ТРШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

375

916

386

111

421900 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

422300 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА
422200 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
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423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

12.770

10.900

423100 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

50

286

423200 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

3.614

3.510

423300 УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

428

828

423400 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

1,700

1.475

423500 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

3.156

1.724

423600 УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО

1.944

1.968

423700 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

55

117

423900 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ

1.823

992

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.843

2.799

424200 УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА

601

650

424300 МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ

187

132

424900 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.055

2.017

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

65.664

21.590

425100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

60.863

20.659

425200 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ

4.801

931

426000 МАТЕРИЈАЛ

15.167

17.718

426100 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

965

1.085

426300 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

183

125

426400 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

360

350

426700 МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

3.582

3.295

426800 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО

10.077

12.863

430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

274

359

431200 АМОРТИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ

274

359

460000 ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

414

442

465100 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

414

442

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ

3.484

656

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

3.242

188

482100 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

2.591

39

482200 ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ

396

149

482300 НОВЧАНЕ КАЗНЕ

255

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА

242

468

483100 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА

242

468

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕ ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

41.032

3.672

426500 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
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510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА

41.032

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

29.864

511300 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

29.864

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА

11.168

3.672

512100 ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
512200 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

1.306

2.194

512500 МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

9.862

1.478

Утврђивање резултата пословања
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ

22.095

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

58.595

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА,ОДНОСНО МАЊКА

64.186

40.588
ДЕО НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЕА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ ЈЕ КОРИШЋЕН ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
ДЕО ПРЕНЕТИХ НЕУТРИШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА КОРИШЋЕН ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ

14.

23.598

5.591

22.095

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У 2020. гoдини плaнирaнo je спрoвoђeњe:



12 пoступaка jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, oд тoгa зa дoбрa 8, зa услугe 4.
6 oтвoрeних пoступaка набавке добара, oд чега су 5 поступака централизоване
набавке које спроводи РФЗО.

Подаци о јавним набавкама доступни су на сајту болнице
https://www.bukovickabanja.co.rs/
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15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Спeциjaлнa бoлницa за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, нeмa
oвлaшћeњe зa дaвaњe држaвнe пoмoћи, нити пaк дoнaциja.

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Коефицијенти за обрачун и испату плата запослених у Специјалној болници утврђују се у
складу са Законом о раду и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама („Сл.гласник РС“,број 44/01,....11/12), за свако радно
место предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места.

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Преглед основних средстава према попису да дан 31.12.2019.године.
У наредној табели је приказан сумаран извештај по категоријама које су формиране
према неотписаној вредности на дан 31.12.2019.године и значају.
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Категорија

Опис

Конта

011121-Пословне зграде;
011122- Бивета сa
минералним изворима;
011191- Остали објекти
нови РХ центар

011121-Пословне зграде;
011122- Бивета сa
минералним изворима;
011191- Остали објекти нови
РХ центар

Санитер Дачија , Фијат
500Л. Укупно: 2 возила.

011211-Опрема за копнени
саобраћај

423.365,54

Медицинска опрема

Опрема која се користи у
медицини-дијагностичка и
терапијска

011251-Медицински апарати,
уређаји и инструментиелектронски; 011252Лабораторијска опрема;
011253 - Медицински
апарати, инструменти и
уређаји - механички

2.962.563,97

Опрема за спремање
хране

Опрема у кухињи у
Специјалној болници за
рехабилитацију „Буковичка
бања“ Аранђеловац

011225 – Опрема за
домаћинство и угоститељство

2.277.308,52

Остало

Канцеларијски намештај,
рачунари, расхладни
уређаји, опрема у
перионици и друге машине
у немедицини, софтвер,
књиге, уметнички
предмети

Непокретности

Возила

Укупно

0112211 - Канцеларијски
намештај; 011222

Вредност (дин)
117.044.206.83

3.126.507,43,

- Рачунари, писаће, рачунске и
књиг. машине; 0112226 Остали ненаведени намештај,
машине и апарати; 011224 Радио и ТВ апарати; 0112252 Расхладни уређаји и расхладни
апарати; 0112258 - Алат и
инвентар; 011264 - Спортска
опрема; 011293 - Машине;

125.833.952,97
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18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Спeциjaлнa бoлницa имa Прaвилник o кaнцeлaриjскoм и aрхивскoм пoслoвaњу, сa
листoм кaтeгoриja рeгистратурског мaтeриjaлa сa рoкoвимa чувaњa.
Tрajнo сe чувajу: aрхивскa књигa, дeлoвoдни прoтoкoли, дoкумeнти у вeзи
oснивaњa, рeгистрaциje и прoмeнe, финaнсиjски извeштajи, мaтичнa књигa рaдникa,
нoрмaтивнa aктa, плaнoви, прoгрaми, eлaбoрaти, oснoвнa срeдствa, тeхничкa
дoкумeнтaциja. (прoстoриja: aрхивa).
Кoристe сe рaзнe eвидeнциje, дeлoвoдници, a пoрeд ручних eвидeнциja свe вишe сe
кoристи инфoрмaциoни систeм. Врши сe сигурнoснo снимaњe пoдaтaкa нa други нoсaч,
рaчунaри су зaштићeни oд вирусa, oсим зaпoслeних никo нeмa прaвo приступa нoсaчимa
инфoрмaциja и врши сe рeдoвaн прeглeд испуњeнoсти услoвa зa чувaњe нoсaчa
инфoрмaциja.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Врстe инфoрмaциja кoje су нaстaлe у рaду или у вeзи сa рaдoм и кoje сe нaлaзe у пoсeду
Спeциjaлнe бoлницe су:
o зaписници oргaнa управљања Спeциjaлнe бoлницe и oдлукe,
o зaписници стручних oргaнa Спeциjaлнe бoлницe и oдлукe,
o сви дoкумeнти у вeзи jaвних нaбaвки,
o пeрсoнaлнa дoкумeнтaциja зaпoслeних,
o угoвoри рaзни,
o разни дописи, захтеви, информације,
o плaнoви, прoгрaми, eлaбoрaти,
o судски прeдмeти,
o свa финaнсиjскa дoкумeнтaциja,
o oснивaчкa aктa, рeгистрaциja, прoмeнe.
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20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
О свом раду Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац
обавештава јавност. Информисање јавности о радуСпецијалне болнице врши директор
или лице које он овласти.
У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима располаже
Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, које су настале у
раду или у вези са радом органа Специјалне болницемогу се добити на основу захтева
за приступ информацијама од јавног значаја.
Допуштено је аудио и видео снимање објекта уз претходно прибављену сагласност
директора.
Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама
информација и из следећих разлога:


Ако се захтев односи на неку информацију која припада врстама информација које
се налазе на интернету, овлашћено лице се може позвати на то да је тражена
информација већ доступна на интернету, и поступити на основу одредаба члана
10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако што ће
подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије документа, доставити
тачну интернет адресу на којој се информација може прочитати или документ
преузети.



Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама ( ускратитиће се
податак о имену и презимену жалиоца, адреси и другим контакима, као и личне
податке других лица која се помињу у жалби).



Када се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку пред
другим државним органом, извршиће се процена да ли је нужно ускратити приступ
информацији привремено, за време трајања поступка, ако би то могло угрозити
даље вођење поступка.

С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у којој
би било оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је могуће да
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се и у оквиру других категорија информација, нађу неки подаци у које би био ускраћен
приступ на основу заштите приватности лица на која се ти подаци односе.

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Писани захтев за приступ информацијама се подноси на обрасцу Захтев за приступ
информацијама од јавног значаја, лицу овлашћеном за поступање по захтеву за приступ
информацијама од јавног значаја, на адресу Установе, а може се поднети и у другој
форми, ако је јасно из захтева да се односи на тражење информације. У том случају,
захтев мора обавезно садржати: да се подноси Специјалној болници за
рехабилитацију„Буковичка бања“ Аранђеловац
име, презиме и адресу тражиоца, пожељно је да остави и број телефона на који жели да
буде контактиран, што прецизнији опис информације која се тражи.
Право на приступ информацијама може се остварити:
o увидом у документ, којом приликом тражилац може да затражи од службеног
лица да се исти или
o део предмета фотокопира и њему изда, као и да сам, својом опремом да
изради фотокопију, што се све обавља у службеним просторијама Специјалне
болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац
o доставом фотокопије документа који се тражи,
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Иначе, по Закону,
тражилац информације плаћа само трошкове умножавања и упућивања копије
документа који садржи тражену информацију по Трошковнику који прописује Влада РС.
По захтеву се поступа без одлагања, а у роковима:
o до 48 сати, ако се захтев односи на информацију за коју се може
претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица,
односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне
средине, Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“
Аранђеловац мора да обавести тражиоца о поседовању те информације;
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o Општи рок за доставу обавештења о поседовању информације је 15 дана од
дана пријема захтева,
o у ком року је Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“
Аранђеловац дужна да тражиоца обавести о поседовању информације, стави
му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или
упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном
слања поштом.
o Ако Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац
није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана обавести
тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа,
дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева,
обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана
од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о
поседовањуинформације, ставити му на увид документ који садржи тражену
информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
Постоји обавеза да се омогући приступ информацији или да се донесе решење којим се
захтеводбија из разлога који су одређени Законом;
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против
решењаСпецијална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, као и у
случају да није удовољено захтеву или је донето решење којим се захтев одбија и
тражилац може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, ако:


Специјална болница одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од
дана када му је достављено решење или други акт;



Специјална болница супротно члану 16. став 2. овог закона, не одговори у
прописаном року на захтев тражиоца;



Специјална болница супротно члану 17. став 2. овог закона, услови издавање
копије документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде која
превазилази износ нужних трошкова израде те копије;



Специјална болница не стави на увид документ који садржи тражену информацију
на начин предвиђен чланом 18. став 1. овог закона;
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Специјална болница не стави на увид документ који садржи тражену информацију,
односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4.
закона или



Специјална болница на други начин отежава или онемогућава тражиоцу
остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,
супротно одредбама овог закона.



Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на
закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.
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