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1. ПРИЈЕМ У БОЛНИЦУ 

 Пријем болесника у болницу врши се, по правилу, сваким радним 
даном од 07:00 до 15:00 часова на основу упута за болничко 
лечење који издаје изабрани лекар из примарне здравствене 
заштите. У хитним стањима, у било које време дана и ноћи, пријем 
у болницу се обавља у Служби за пријем и збрињавање ургентних 
стања. 

 Документа су неопходна ради Ваше идентификације и ради вођења 
Ваше медицинске документације у складу са важећим законским 
прописима. Свако лажно представљање, изношење неистина или 
прикривање претходне медицинске документације, кажњиво је, у 
складу са важећим законским прописима. 



1.1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ У 
БОЛНИЦУ 

 Упут за болничко лечење 

            За сваки пријем у болницу потребно је да донесете упут од Вашег изабраног 
лекара Дома здравља, не старији од 30 дана. Уколико се ради о хитном пријему у 
болницу, бићете примљени и без упута, али је потребно да овај упут буде 
достављен од стране Ваше породице или пријатеља накнадно док сте Ви у 
болници. Ми ћемо Вам у томе помоћи тако што ће ординирајући лекар наше 
болнице дати потврду о Вашој хоспитализацији. Ова потврда се доставља Вашем 
изабраном лекару опште праксе који ће на основу ње написати упут за болничко 
лечење. Уколико овај упут не буде достављен док сте у болници, бићемо 
принуђени да Вам наплатимо трошкове вашег лечења. 

 Здравствена књижица 

            Здравствену заштиту, тиме и болничко лечење остварујете на основу оверене 
здравствене књижице. Хитну здравствену заштиту дужни смо да Вам пружимо без 
обзира на то да ли имате књижицу, као и да ли је она оверена, ако се ради о првом 
степену хитности. 

 Лична карта или пасош ( за стране држављане) 

 Сва медицинска документација коју поседујете (лаб. налази, РТГ снимци...) 

 Потврда о ослобађању плаћања партиципације 



1.2. ПОТРЕБНЕ СТВАРИ ЗА БОРАВАК У 
БОЛНИЦИ 

За боравак у болници понети: 
 пиџаму/спаваћицу; 

 доњи веш, чарапе и кућни огртач; 

 папуче; 

 чашу; 

 прибор за личну хигијену (четкицу и пасту за зубе, сапун, пешкир, папирне 
убрусе...); 

 бројеве телефона блиских рођака; 

 све што ће боравак у болници учинити угоднијим (књиге, новине). 

 уколико пацијент не понесе сву потребну одећу, задужиће болничку одећу, коју је 
дужан да преда неоштећену главној сестри одељења при изласку из болнице. 

 НЕ НОСИТИ ВРЕДНОСТИ (накит, велике суме новца и сл.)! 

 БОЛНИЦА НЕ ГАРАНТУЈЕ ЗА ЊИХОВУ СИГУРНОСТ!!!!! 

 Лекови које добија у болници биће прописани од стране наших доктора. 

 Уласком у болницу пацијенти су у зони наше одоговорности и старања, те зато 
ниједан лек не могу узимати без одобрења ординирајућег лекара. 



1.3. ЗАКАЗИВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ 
ПРЕГЛЕДА У АМБУЛАНТИ 

 У свим специјалистичко-консултативним амбулантама Опште  болнице Бор 
(амбуланте се налазе у згради Дома здравља Бор на адреси Николе Коперника 2-4 ), 
могу се заказати специјалистички прегледи. 

 Прегледи се заказују на основу упута изабраног лекара и упута лекара специјалисте. 

 Преглед се такође заказује и прегледаним пацијентима којима је одређена контрола 
код истог лекара специјалисте поштујући препоручено време за контролни преглед. 

 Заказивање врши медицинска сестра у амбулнти. 

 Приликом заказивања прегледа потребно је да оставите контакт телефон. 

 Први преглед код лекара ће Вам бити заказан на рок не дужи од 30 дана. 

 Уколико сте спречени да дођете на преглед у заказано време, дужни сте да о томе 
обавестите сестру (телефоном или лично ),а најкасније два дана пре заказаног 
прегледа. У том случају преглед ће Вам бити заказан за први слободан термин; 

 Уколико је од момента заказаног прегледа у специјалистичко–консултативној 
служби дошло до одређених промена околности, о томе ће Вас телефоном 
обавестити сестра, а нови термин ће бити заказан у временском периоду не дужем од 
месец дана од момента отказивања прегледа. 

 



2. КУЋНИ РЕД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ БОР 

У циљу одржавања потребног реда, у болници се не дозвољава: 

 пушење није дозвољено ни у једној просторији као ни у кругу Опште болнице Бор; 

 уношење и конзумирање алкохолних пића и наркотика; 

 конзумирање хране без одобрења лекара или медицинске сестре за време 
медицинског испитивања; 

 задржавање и окупљање болесника по ходницима и другим просторијама; 

 бацање отпадака и хране осим у корпе постављене за те сврхе; 

 уништавање болничког инвентара – у случају његовог оштећења болесник је дужан 
да надокнади учињену штету; 

 напуштање одељења без сагласности лекара и медицинске сестре -техничара; 

 међусобно посећивање болесника по одељењима или по болесничким собама; 

 употреба решоа или других грејних тела; 

 седење посетилаца на болесничким креветима; 

 улазак особа неприкладно одевених (кратке панталоне, атлет мајице и сл.); 

 лепљење плаката и другог пропагандног матерјала у кругу болнице,осим на огласним 
таблама које су предвиђене за ту намену; 

 посете болесницима од стране деце млађе од 7 година. 



КУЋНИ РЕД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ БОР 

За време боравка у болници болесницима се дозвољава: 

 Тихо слушање музике која не смета другим болесницима; 

 Посета родбине, која се при уласку јави медицинској сестри на одељењу и  каже код 

кога иду у посету; 

 У једном термину дозвољене су посете максимално два лица по болеснику. По 

истеку дозвољеног времена посетиоци су дужни да напусте болесничке собе и зграду 

болнице; 

 Посета и ван времена одређеног за посете оним болесницима који из оправданих 

разлога добију дозволу од начелника одељења. 

 Моле се посетиоци наших пацијената да не долазе уколико су прехлађени, 

имају грип или болују од неке друге заразне болести. 

  



КУЋНИ РЕД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ БОР 

Време оброка, спавања, посета и отпуста пацијената: 

 Доручак је у 08:30  часова; 

 Ужина  је у 10:00 часова ( дечије, гинекологија, породилиште ); 

 Ручак  је у 13:00  часова; 

 Ужина је у 16:00 часова ( дечије, гинекологија, породилиште ); 

 Вечера је у 18:00 часова. 

 Ноћни починак је од 21:00 часова до 06:00  часова.Након тога се гасе светла у 
болесничким собама,ТВ и други апарати, а пацијенти су у обавези да буду у својим 
собама. 

 Отпусна листа се преузима до 12:00 часова, и пацијент је у обавези да напусти 
болесничку собу до тог времена. 



КУЋНИ РЕД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ БОР 

ПОСЕТЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ БОР: 

  Посете у Општој болници Бор су сваког дана од 14:00 до 16:00 часова. 

 

 Ван времена предвиђеног за посете исте су дозвољене само лицима са пропусницом 

коју по специјалној потреби издаје начелник службе или одељења. 

 

 Посете на Одељењу централне интензивне неге НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ! 



КУЋНИ РЕД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ БОР 

Посетиоци имају следеће обавезе: 

 Да се при уласку јаве медицинској сестри на одељењу и  кажу код кога иду у посету; 

 Највише две особе могу у исто време посећивати болесника; 

 Није дозвољено седати на болесничке кревете; 

 Болесник се може хранити искључиво храном која потиче из кухиње Опште болнице Бор, 
забрањено је доносити другу храну болесницима.Уколико желите да болеснику оставите неки 
напитак обавезни сте да контактирате сестру и затражите одобрење од ње; 

 Пушење није дозвољено ни у једној просторији као ни у кругу Опште болнице Бор; 

 У време проглашених епидемија, као и у ситуацијама када надлежни здравствени радници 
процене да посета може негативно утицати на здравствено стање болесника, посете неће бити 
дозвољене, и молимо Вас да такве наредбе поштујете; 

 Уколико сте прехлађени, или се лоше осећате, у интересу здравља ваших и наших болесника, 
уздржите се од посете; 

 Деци испод седам година није дозвољено да посећују болесника; 

 Посете су забрањене лицима под дејством алкохола, наркотика или су због психичких 
поремећаја опасни по околину; 

 Уколико посета болесника оштети или уништи инвентар или другу имовину Опште болнице 
Бор,а исту ненадокнади,такви штету је дужан да надокнади болесник код кога је посетилац 
долазио; 

У случају непридржавања прописаног кућног реда могуће је изрицање опомене или 
удаљавање из болнице и прекид даљег лечења. 

 



3. ОТПУСТ ИЗ БОЛНИЦЕ 

 Отпуст ће бити планиран и најављен, а родбина или друго 
лице које ће доћи по болесника, благовремено обавештени о 
термину отпуста. 

 Пажљиво саслушајте савете лекара и сестара на отпусту, и 
питајте све што вам је нејасно. 

 При отпусту дужни сте да преузмете отпусну листу и друге 
налазе који вам буду уручени, као и да регулишете плаћање 
на благајни Опште болнице Бор, уколико за то има потребе. 

 По изласку из болнице у наредних неколико дана јавите се 
свом изабраном лекару, како би наставили са спровођењем 
прописане терапије. Са собом понесите отпусну листу. 



4. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА 

Права и дужности пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин 
остваривања и начин заштите тих права регулисана су ЗАКОНОМ О ПРАВИМА 
ПАЦИЈЕНАТА ( “Службени гласник РС “ број 45/13 ). 

Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту 
у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним 
стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање 
његових личних ставова. 

Остваривање ових права заснива се на партнерском односу пацијента као примаоца 
здравствених услуга и здравственог радника, односно здравственог сарадника као 
даваоца здравствених услуга. 

Партнерски однос подразумева узајамно поверење и поштовање између пацијента и 
здравственог радника, односно здравственог сарадника на свим нивоима здравствене 
заштите, као права и дужности партнера у том односу. 

Овај Закон примењује се и на стране држављане који остварују здравствену заштиту у 
Републици Србији, у складу са законом и потврђеним међународним споразумима.  



4.1. ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 Право на доступност здравствене заштите 

 Право на информације 

 Право на превентивне мере 

 Право на квалитет пружања здравсвене услуге 

 Право на безбедност пацијената 

 Право на обавештење 

 Право на слободан избор 

 Право на друго стручно мишљење 

 Право на приватност и поверљивост 

 Право на пристанак 

 Право на увид у медицинску документацију 

 Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента 

 Право пацијента који учествује у медицинском истраживању 

 Право детета у стационарним здравственим установама 

 Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу 

 Право на олакшање патње и бола 

 Право на поштовање пацијентовог времена 

 Право на приговор 

 Право на накнаду штете 



4.2. ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА 

 Одговорност пацијената за лично здравље 

 Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга 

 Одговорност пацијента према здравственим радницима, односно здравственим 
сарадницима 

У остваривању здравствене заштите, пацијент је дужан да се придржава општих аката 
здравствене установе о условима боравка и понашања у њој. 

Ако се пацијент не придржава претходно набројаних дужности, надлежни здравствени 
радник, односно здравствени сарадник, после претходног упозорења, може отказати 
пружање даље здравствене заштите пацијент, изузев хитне медицинске помоћи, о 
чему је дужан да писмено обавести директора здравствене установе, као и да у 
медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене 
заштите. 

Пацијент је дужан да благовремено информише здравствену установу о отказивању 
термина за заказане прегледе и медицинске поступке, као и о промени адресе и 
телефонског броја. 



4.3. ЗАШТИТА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

Заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника 
за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље. 

 

Заштиту права осигураног лица обезбеђује и организација здравственог осигурања код које је то лице здравствено 
осигурано ( РФЗО – заштитник права осигураних лица ), на основу Правилника о начину и поступку заштите 
права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање 

 
Саветнику за заштиту права пацијената, Савету за здравље и Заштитнику права осигураних лица можете се обратити 

уколико имате приговор на: 

 

 квалитет здравствене услуге; 

 поступак здравствених радника, односно здравствених сарадника; 

 начин наплаћивања услуга; 

 организацију здравствене службе; 

 време чекања на услугу; 

 недостатак лекова. 

 

Пацијент, односно његов законски заступник, приговор може поднети писмено или усмено на записник 

. 

У поступању по пријави о повреди права, заштитник права осигураних лица остварује сарадњу са саветником за 
заштиту права пацијената, надлежним инспекцијским службама и другим надлежним органима.  

 
 

 



5. ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

БОРАВАК У БОЛНИЦИ НИЈЕ БЕСПЛАТАН! 

На основу Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 
осигурања и о партиципацији за 2015. годину, за поједине врсте здравствених услуга и поједине 
врсте болести, одређује се проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до 
пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања осигураног лица у 2015. години. 

Овим правилником уређује се начин и поступак наплаћивања партиципације, престанак плаћања 
партиципације у току календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег 
годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти здравствене 
услуге у 2015. години. 

Трошкове здравствене заштите до пуне цене Вашег лечења према Закону о здравственом осигурању 
сноси Републички фонд за здравствено осигурање у случајевима да сте осигурани ( имате 
обавезно здравствено осигурање – оверену здравствену књижицу ), ако сте члан породице 
осигураног лица ( деца, студенти ), ако нисте осигурани али сте хитан случај, ако сте страни 
држављанин државе са којом је потписана конвенција о здравственон осигурању ( уз пратећу 
документацију из РФЗО и личне документе ). 

Неосигурана лица сама сносе трошкове лечења до пуног износа, а на основу ценовника здравствених 
услуга које је донео Управни одбор Опште болнице Бор, док се наплата  врши по завршетку 
лечења на фискалној каси Опште болнице Бор.    



5.1. ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О 
ПАРТИЦИПАЦИЈИ 

Врста услуге Износ партиципације 

стационарно лечење – по болничком дану 50 динара 

рехабилитација у стационарној здравственој установи – по болничком дану 50 динара 

преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте – по прегледу 50 динара 

све лабораторијске услуге  - по упуту 50 динара 

рендгенски преглед и снимање – по упуту 50 динара 

преглед на ултразвучном апарату - по упуту 100 динара 

преглед на скенеру – по упуту 300 динара 

остале дијагностичке услуге – по упуту ( холтер, ЕКГ, ендоскопија ) 50 динара 

рехабилитација у амбулантним условима ( једнодневне терапијске услуге ) 50 динара 

преглед и лечење у дневној болници – по дану 50 динара 

хируршки захвати ван операционе сале 50 динара 

хируршке корекције које имају за циљ корекцију урођених аномалија које проузрокују 

функционалне сметње и корекције након тешких повреда, одосно болести које су неопходне 

за успостављање битних функција органа и делова тела  

5% од утврђене цене хируршке 

интервенције а највише 30.000,00 

имплантанте за најсложеније и најскупље здравствене услуге у ортопедији  

5% од утврђене цене имплантата, односно 

дела имплантата а највише 30.000,00 динара 

по операцији 



6. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 

Општа болница Бор је модерна здравствена установа секундарног типа за амбулантно и болничко лечење пацијената.  

Општа болница Бор са својим људским ресурсима, које чине преко 600 запослених, односно преко 100 лекара 
различитих специјалности, преко 350 медицинских сестара и техничара као и осталог особља, увек је спремна за 
свакодневно и квалитетно пружање здравствене заштите свим својим пацијентима. 

Циљ свих запослених у Општој болници Бор је да своје знање и способности свакодневно стављају у службу заштите 
и  унапређења здравља корисника својих услуга. 

Ваше примедбе, похвале и предлоге особље Опште болнице Бор увек је спремно саслушати и предузети потребне 
мере. 

Све Ваше сугестије пажљиво ћемо размотрити и искористити у циљу побољшања нашег рада. 

 

 

ЖЕЛИМО ВАМ БРЗ И УСПЕШАН ОПОРАВАК! 

 

Општа болница Бор 

в.д. директора 

спец. др мед. Игор Маљковић 

 

   

 


