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1. ДEФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију у поступку 

подношења примедби и сугестија за рад ИОРС од стране пацијената, чланова њихових 

породица и пратилаца пацијената.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује у свим организационим јединицама ИОРС.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Руководиоци организационих целина, главна медицинска сестра/тхничар ИОРС, 

помоћник директора за здравствену делатност  и директор ИОРС одговорни су за 

преиспитивање околонсти навдених у приговорима и предузинање евентуалних мера. 

Главне медицинске сестре/техничари одговорни су за редовно праћење записа у  

Књизи примедби и сугестија и извештавање главном техничару ИОРС. 

Комисија за унапрељење рада ИОРС одговорна је за анализу резултата преирпитивања 

задовољства користва и израду предлога мера. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је 

поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од 

права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом 

раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, односно 

оснивачу приватне праксе или саветнику за заштиту права пацијената. 

(Закон о правима пацијената, Службени гласник РС број 45/13, Члан 30, Право на 

приговор) 

Такође, пацијент може уложити жалбу на квалитет услуге и да затражи проверу 

пружене медицинске услуге уколико сматра да је лекар начинио грешку. 

 

Приговоре и сугестије пацијенти, чланови њихових породица и пратиоци пацијената 

могу у ИОРС поднети усменим и писменим путем. 

 

5.1. Усмени приговори 

На усмени приговор пацијента упућен запосленом ИОРС-а, запослени лично одговара 

тако што пацијенту пружа упутство за остваривање његовог права, у циљу решавања 
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тог приговора. Уколико запослени није у могућности да самостално реши приговор, 

пацијента упознаје са начином остваривања његовог права у вези изражавања жалбе 

или незадовољства – да се усмено обрати руководиоцу процеса рада или путем писаног 

приговора. 

Пацијент свој  приговор или сугестију може усменим путем упутити здравственом 

раднику који руководи процесом рада. Здравствени радник који руководи процесом 

рада је дужан да испита све околности наведене у приговору и, уколико је оправдан, 

предузме одговарајуће мере у циљу отклањања уочених неправилности. О предузетим 

мерама ће,  по потреби, обавестити подносиоца приговора. 

Уколико здравствени радник сматра да не може сам да одлучи по наводима из 

приговора и спроведе неопходне мере, приговор ће доставити директору клинике 

односно директору ИОРС који предузимају даље мере. 

 

5.2. Књига примедби и сугестија  

На свим медицинским одељењима и на шалтеру информација постоје Књиге примедби 

и сугестија односно свеске у које пацијенти могу уписати своје приговоре, сугестије и 

похвале, са или без потписа.  Главна медицинска сестра клинике/одељења једном 

недељно прегледа Књиге жалби и о примедбама извештава главну медицинску 

сестру/техничара ИОРС.  Главна медицинска сестра/техничар ИОРС испитује све 

околности наведене у приговору и, уколико је оправдан, предузима одговарајуће мере 

у циљу отклањања уочених неправилности или приговор прослеђује директору ИОРС. 

Извештај о анализи записа у Књигама примедби и сугестија главна медицинска 

сестра/техничар ИОРС доставља сваких 6 месеци Комисији за унапређење квалитета 

рада ИОРС. 

 

5.3. Сандуче за примедбе и сугестије корисника здравствених услуга 

У приземљу, поред шалтера информација, постоји кутија у које пацијенти могу 

убацити писане приговоре, сугестије и похвале, са или без потписа.  Поступак са 

приговорима је као за Књигу примедби и сугестија. 

 

5.4. Истраживања задовољства корисника 

У ИОРС се најмање једном годишње спроводи истраживање задовољства корисника 

услугом у ИОРС на стационарним одељењима и у одељењу за специјалистичко-

консултативне прегледе. Анкета је добровољна и анонимна а пацијенти имају прилику 

да, поред одговора на питања постављена у упитнику, упишу и своје примедбе, 

сугестије и похвале на рад ИОРС. 

Резултате истраживања анализира Комисија за унапређење квалитета ИОРС и по 

потреби директору ИОРС предлаже одговарајуће мере. 

 

5.5. Писани приговори 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:     

Процедура за приговоре и сугестије пацијената 

Ознака: П.ИНФ.02  

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 4  од  5 

 

Писани приговори се достављају директору ИОРС  путем писма (поште) или дописа 

који се предају преко архиве ИОРС. 

Приговор треба да садржи: 

- податке о здравственој установи и здравственом раднику на којег се приговор 

односи; 

- датум подношења приговора; 

- детаљан опис разлога за подношење приговора; 

- податке о подносиоцу. 

Уз приговор се доставља расположива медицинска документација која је неопходна за 

његово разматрање. 

Приговор може поднети пацијент, члан његове породице или друго лице које пацијент 

овласти. 

Директор ИОРС разматра приговор и прослеђује га помоћнику директора за 

здравсвтвену делатност.  Помоћник директора за здравствену делатност  испитује 

околности наведене у приговору и, уколико је потребно, предлаже директору 

Института да образује Комисију за унутрашњу проверу квалитета стручног рада која 

ће спровести надзор над стручним радом по наведеном питању.  

Приликом разматрања приговора може се затражити изјава од здравствененог радника 

на кога се приговор односи, као и мишљење радника који руководи процесом рада. 

Извештај о надзору доставља се директору ИОРС и Комисији за унапређење квалитета.  

Извештај о надзору: 

- мора садржати одговоре на све наводе из приговора 

- мора бити јасан и образложен уз навођење свих размотрених доказа на основу 

којих се процењивала основаност приговора; 

- може садржати предлог мера или извештај о већ предузетим мерама. 

Евиденција приговора са документацијом (копија приговора, решење о именовању 

комисије за унутрашњу проверу као и извештај комисије) чува се у документацији 

Комисије за унапређење квалитета  

Подносиоцу приговора се доставља одговор са извештајем о мерама које су предузете. 

Одговор подносиоцу, поред наведеног, може садржати и извињење због пропуста, 

правни савет  или упутство подносиоцу приговора о даљем поступку ради остваривања 

његовог права. 

 

5.6 Приговор путем емаила ИОРС 

Приговор се може упутити и путем емаила ИОРС  (iors@ncrc.ac.rs). Приговор се 

прослеђује надлежном руководиоцу који је дужан да  испита околности наведене у 

приговору, уколико је потребно  предузме одговарајуће мере у циљу отклањања 

уочених неправилности и  да одговори подносиоцу приговора путем емаила. 

mailto:iors@ncrc.ac.rs
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6.  ПРАВНИ ОСНОВ 

1. Закон о правима пацијената (Сл. Гласник РС бр. 45/13), Члан 30, Право на 

приговор 

2. Закон о здравственој заштити (˝Службени гласник РС˝ бр. 107/05) 

3. Правилник о начину поступања по приговор, обрасцу и сасдржају записника и 

извештаја саветника за заштиту птава пацијената (Сл. гласник РС, бр. 71/2013), 

4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени 

гласник РС бр. 36/10). 

 

 

 

 

 


