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О  Д   Л  У   К   А 

 
О  У В О Ђ Е Њ У   И   О Б И М У   

ДЕЖУРСТВА, ПРИПРАВНОСТИ И РАДА ПО ПОЗИВУ 
У  ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „Др Радивој Симоновић“  

С  О  М  Б  О  Р    
број: 8.1.-98/1. од 29.01.2013. 

 
 
 

I  Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 
болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1. -556 од 25.02.2013. године 

 
II Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 

болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1. -1112 од 22.04.2013. године 
 

III  Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 
болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1. -1446 од 06.06.2013. године 

 
IV Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 

болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1. -2093 од 15.08.2013. године 
 

V Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 
болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1. -2484/13 од 14.10.2013. године 

 
 
 
 

 
 
 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
 

 
 
 

СОМБОР, новембар 2013.године 
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Сомбор: 12.11.2013.г. 
Број: 8.1. – 2458/2013-1 

ОПШТА БОЛНИЦА 
“Др Радивој Симоновић” Сомбор 

Војвођанска 75 
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На основу члана 77. и 78. Закона о здравственој заштити (Службени гласник Републике Србије број 
107/2005; 72/09 -други закон; 88/10; 99/10; 57/11 и 119/12) и члана 16 Статута Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор доноси: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У   
О УВОЂЕЊУ И ОБИМУ  

ДЕЖУРСТВА, ПРИПРАВНОСТИ И РАДА ПО ПОЗИВУ 
у Општој болници „Др Радивој Симоновић“Сомбор 

 
 

Овом Одлуком уређује се: када се уводи дежурство, приправност и рад по позиву, најдуже недељно 
трајање, обим дежурства, приправности и рада по позиву на нивоу Опште болнице, начин накнаде увећане 
зараде и друга питања.  

Члан 1.  
Директор Опште болнице због немогућности организовања рада у оквиру утврђеног недељног 

распореда рада и радног времена организованог у сменама, и немогућности прерасподеле радног времена уз 
обезбеђење непрекидне здравствене заштите уводи дежурство, приправност и рад по позиву  као 
прековремени рад за следеће послове:  

 
Ред. 
бр. Одељење - служба Дежурство -трајање Послови Приправност - 

трајање Послови 

1. Интерно одељење 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником 

Специјалиста 
интерниста 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником   

1 субспец. 
гастроентеролог 
и 1 медицинска 
сестра 

2. Гинеколошко – 
акушерско одељење 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником 

Специјалиста 
гинеколог 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником   

Специјалиста 
гинекологије и 
акушерства  

3. Одељење за плућне 
болести 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена,суботом , 
недељом и државним 
празницима. 

Специјалиста 
пнеумофтизиолог НЕ НЕ 

 
4. 
 

Одељење за 
анестезију и 
интензивну 
терапију 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена,суботом , 
недељом и државним 
празником 

Двоје 
специјалиста 

анестезиологије 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена,суботом , 
недељом и државним 
празником 

Медицински 
техничар 
анестетичар за 
ХХС, 
лекар ХХС 

5. 

Одељење 
ортопедску 
хирургију и 
трауматологију 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником 

Специјалиста 
ортопед НЕ НЕ 

 

6. Хируршко одељење 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником 

Специјалиста 
хирург 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником   

Двоје 
специјалиста 
опште, или 
дечије хирургије  
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7. Служба за 
психијатрију  

Сваки дан након 
редовног радног 
времена,суботом , 
недељом и државним 
празницима. 

Специјалиста 
психијатар или 

неуропсихијатар НЕ НЕ 

8. Одељење за 
неурологију 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником 

Специјалиста 
неуролог или 

неуропсихијатар 
НЕ НЕ 

9. Дечије одељење 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником 

Специјалиста. 
педијатар НЕ НЕ 

 
10. 

 
Уролошко одељење 

 
Понедељак од 1400 

до суботе 07 00 часова 
 

Специјалиста 
уролог 

Суботом од 07 00 до 
понедељак 07 00  

часова 

Специјалиста 
уролог 

 
11. 

 

 
 
 
 
ОРЛ одељење 
 
 
 
 

Понедељак од 14,00 
часова 
до петка у 07,00 
часова 

Специјалиста 
ОРЛ 

Петак од 14,00 до 
понедељка у 07,00 
часова 
 

Специјалиста 
ОРЛ, 
 

 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и 
државним 
празником 

медицинска 
сестра 
инструментарка 

 
12. 

 

Радиолошка 
служба  НЕ НЕ 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и 
државним 
празником 

Специјалиста 
радиолог и РТГ 
техничар на ЦТ-у 

13. Очно одељење  НЕ НЕ 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником   

Специјалиста 
офтамолог  

14. 

Клиничка 
лабораторија  
 
 
 
 
 
 

НЕ НЕ 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена од 1900 до 
0700 часова наредног 
дана, суботом од 1400 
до 0800 часова 
наредног дана, 
недељом од 1400 до 
0700 часова наредног 
дана 

 
Спец. Клиничке 
биохемије, 
дипл.инг. 
биохемије и 
дипл.инг. 
технологије   

15. Инфективно  
одељење НЕ НЕ 

Радним даном од 1900 
до 700 наредног дана, 
суботом, недељом и 
државним празником 

Специјалиста 
инфектолог 
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16. 

Одељење за 
физикалну 
медицину и 
рехабилитацију  

НЕ НЕ 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником   

Специјалиста 
физијатар  

17. 
Регионална служба 
за трансфузију 
крви 

НЕ НЕ 

Радним даном од 1900 
до 700 наредног дана, 
суботом, недељом и 
државним празником 

Специјалиста 
трансфузиолог  

18. Болничка апотека  НЕ НЕ 

Радним даном од 1400 
до 1900, суботом, 
недељом и државним 
празником 

Дипломирани 
фармацеут  

19. Патоанатомска 
служба  НЕ НЕ Суботом, недељом и 

државним празником 
Медицински 
техничар 

20. Служба за 
техничке послове  НЕ НЕ 

Сваки дан након 
редовног радног 
времена, суботом, 
недељом и државним 
празником   

2 КВ  возач 
 

21. 

Одељење за пријем, 
тријажу 
избрињавање 
ургентних стања 

НЕ НЕ 
Сваки дан,суботом, 
недељом и државним 
празником 

2 лекара 
специјалисте 
ургентне 
медицине или 
лекар опште 
медицине, и 
медицински 
техничар 

 
 

Члан  2. 
 

              За време трајања дежурства здравствени радник мора бити присутан у Општој болници. 
              Дежурство из члана 1. ове Одлуке може да се уведе: ноћу, у дане државног празника и недељом. 
Дежурство које се уводи ноћу почиње после друге смене, а завршава се почетком рада  прве смене. 
 

Члан  3. 
 

Здравственом раднику из члана 1. ове Одлуке дежурство не може да траје дуже од 10 часова 
недељно. 
              Изузетно из става 1. овог члана дежурство може трајати највуише до 20 часова недељно о чему 
сагласност даје Министарство здравља уз претходно прибављање мишљења Завода за јавно здравље о чему 
ће се направити исправка члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан  4. 
 

Под прековременим радом у смислу Закона о здравственој заштити сматра се и приправност и рад по 
позиву. 

Здравствени радник који је у приправности мора да обавести непосредног руководиоца о броју 
телефона на који може бити позван.  
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Приправност је посебан облик прековременог рада код којег радник не мора бити присутан у Општој 

болници, али мора бити стално доступан ради пружања хитне медицинске помоћи у Општој болници. 
Здравствени радник који је у приправности мора да обавести непосредног руководиоца о броју 

телефона на који може бити позван. 
Запослени здравствени радник се мора јавити на посао у што краћем року.  
Рад по позиву је посебан облик прековременог рада код којег здравствени радник не мора бити 

присутан у Општој болници, али се мора одазвати на позив ради пружања здравствене заштите. 
 

Члан  5. 
 

Здравственом раднику који је радио у дежурству и приправности припада право на увећану зараду 
као и прековремени рад у складу са месечном евиденцијом о извршеном прековременом раду, у складу са 
Законом о раду и Колективним уговором за Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. 
 

Члан  6.  
 

                Овом Одлуком ставља се ван снаге  Одлука о увођењу и обиму дежурства, приправности и рада по 
позиву у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од 3.4.2012. године број 8.1. – 811. 
 

Члан 7. 
 

Одлука о увођењу и обиму дежурства, приправности и рада по позиву у Општој болници „Др Радивој 
симоновић“ Сомбор ступа на снагу дана, 05.02.2013. године 
  

I  Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 
болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ступа на снагу дана, 05.03.2013. године 

 
II Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 

болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ступа на снагу дана, 01.06.2013. године 
 

III  Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 
болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ступа на снагу дана, 15.06.2013. године 

 
IV Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 

болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ступа на снагу дана, 01.09.2013.године  
 

V Измене и допуне Одлуке о увођењу и обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој 
болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ступа на снагу дана, 15.10.2013.године 

 
 
 
 Сомбор, 12.11.2013. године 
 
 
 
Помоћник директора за опште, 

правне и кадровске послове 
 
 

 Директор Опште болнице 
Сомбор 

Весна Лалић, дипл. ецц.  Грба др Милан 
 


