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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

ПР  - Самостални стручни сарадник за комуникацију ИОРС 

Повереник – Повереник за информације од јавног значаја 

ОЕП - Одељење епидемиологије и превенције 

ДЦ - Одељење Дата центар 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедуром се дефинише начин организовања, припреме и саопштавања информација 

од значаја за  ИОРС, али и за ширу јавност.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује од стране свих запослених. 

 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

Директори сектора/служби одговорни су за:  

• Спровођење и поштовање права на приступ информација од јавног значаја,  

• Усмеравање тражилаца информација на одговорне особе у ИОРС (ПР и повереник), 

• ПР и повереник  ИОРС су одговорни директору ИОРС за правовремено и коректно 

објављивање информација и доставу података. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

ИОРС именује Повереника за информације од јавног значаја. 

 

Закон гарантује сваком право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

То су оне информације које су садржане у документима и у поседу су било које 

здравствене установе, а настале су њиховим радом или су у вези са њиховим радом, а 

за које јавност има оправдан интерес да зна (чл.2 Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја Службени гласник РС бр. 36/10). Не сме се захтевати 

од тражиоца навођење разлога за подношење захтева. Право на слободан приступ 

информацијама од јавног значаја у суштини је право на приступ службеним 

документима. 

Пацијент има право на увид и поседовање своје медицинске документације на основу 

Закона о правима пацијената Сл. Гласник РС бр 45/13. Овим законом уређена су права 

и обавезе пацијента. 

Такође, пацијент има право на приговор што је утврђено Законом о здравственој 

заштити. Ово право омогућава пацијенту да изрази своје незадовољство и укаже на 
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пропуст или некоректно понашање здравственог или другог радника ИОРСа или на 

незадовољство у случају да му је ускраћено право на здравствену заштиту.  

Да би пацијент реализовао своја права он може тражити приступ документацији 

везаној за начин рада установе. У том контексту му се мора одобрити увид 

документацији или издати копија тражене документације. 

Захтев о приступу документацији може бити поднет у писаној форми, електронским 

путем (маил-ом) или усмено.  

Повереник је у обавези да у року од 15 дана обавести тражиоца о траженој 

информацији. Уколико не поседује информацију, а зна где се може наћи, треба да 

усмери тражиоца на извор података или да га, уколико није у могућности да достави 

тражене информације, обавести о разлозима. Рок не сме бити дужи од 40 дана. 

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, повереник мора да обавести тражиоца о поседовању 

те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, 

односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема 

захтева.  

Ако Повереник за информације од јавног значаја ИОРС-а ускрати приступ одређеним 

информацијама, обавезан је да докаже да би одавањем информација тражиоцу, односно 

јавности, могао бити озбиљно угрожен неки други легитиман интерес - приватност 

других лица. 

У погледу тзв. привилегованих информација које се тичу угрожавања и заштите 

здравља људи и животне средине, није допуштено доказивати да јавност нема 

оправдан интерес да за њих зна. 

 

Тражилац у захтеву мора да наведе следеће податке: 

• назив органа власти,  

• своје име, презиме и адресу, односно седиште ако је тражилац правно лице, 

• опис информација које се траже, 

• друге податке који олакшавају проналажење информација. 

 

Основна законска права у погледу приступа информацијама од јавног значаја 

(чл.5.Закона): 

• право тражиоца да му буде саопштено да ли ИОРС поседује одређену информацију, 

односно да ли му је она доступна; 

• право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што 

ће му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију садржи; 

• право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену информацију, уз 

уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије документа; 
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• право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, 

електронским путем или на други начин, уз уплату прописане накнаде у висини 

нужних трошкова упућивања. 

 

Закон о правима пацијената изричито забрањује доступност подацима пацијената без 

његове сагласности (Право на приватност и поверљивост чл. 14) изузев у случајевима 

када је пацијент малолетан, када његова болест угрожава средину или када постоје 

неки други виши интереси (када су подаци потребни суду или неким другим органима 

власти). 

Уколико је немогуће издати копију тражених докумената, тражилац се мора 

обавестити о томе да ће му бити стављен на увид документ који садржи тражену 

информацију, саопштити  време, место и начин на који ће му информација бити 

стављена на увид. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у 

службеним просторијама. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у 

документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му 

је одредио Повереник  ИОРСа. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у 

документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ 

пратиоца. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.  

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да 

плати накнаду нужних трошкова израде те копије и трошкове слања.  

 

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су: 

- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за 

заштиту људских права или ради остваривања циљева новинарског удржења;  

- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту 

здравља становништва и животне средине.  

 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се у облику којем се 

информација налази.  

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја обавезује све 

здравствене установе да на интернет страници објављују податке од јавног значаја 

(Интернет страна ИОРС-а www.ncrc.ac.rs и страна ИОРС-а на сајту Републичког фонда 

за здравствно осигурање http://beogradiors.inst.rfzo.rs/). На сајту ИОРС-а према важећем 

закону, налазе се информације о руководећем кадру, финансијском пословању, план 

набавки, реализовани тендери, листе чекања пацијената на одређене прегледе (која се 

ажурира на дневном нивоу). Упутства и обавештења за пацијенте, тренутна 

истраживања и актелности се такође ажурирају редовно у складу са изменама. 

Техничка подршка и одговорне особе за објављивање информација у електронској 

форми налазе се у одељењу ДЦ. 

 

Информације од јавног значаја за ИОРС су оне које се односе на јавност, одражавају 

интрес јавности. 
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6. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА: 

Процедура је у вези са Процедуром за пријем, разматрање и решавање приговора 

пацијента, са Процедуром за увид у медицинску документацију. 

 

7. ПРАВНИ ОСНОВ: 

1. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гл. РС бр. 36/10)  

2. Закон о правима пацијената (Службени гласник РС бр. 45/13) 

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


