
 

 

 



 

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ИОРС-а 

Локација Простор Бр. Чишћење Дезинфекција м2 

Околина 

зграде 

1300 м2     

 Испред зграде и бочно   Механичко чишћење најмање 3 пута дневно ( 6-7ч;10-11ч;15-16ч) 

сваког дана. 

Прање једном дневно (изузев у зимском периоду) (18-19ч) 

Одржавање зелених површина – чишћење и заливање једном дневно (9-

10ч) 

Механичко чишћење снега по потреби и посипање техничке соли 

 

 

 Двориште  Механичко чишћење најмање 3 пута дневно (7-8ч;11-12;16-17ч) сваког 

дана. 

 

 

 

 Простор за одлагање 

медицинског отпада 

 Механичко чишћење и прање свих површина једном дневно (7-8ч) и по 

потреби сваког дана. 

Механичко чишћење канала за одвод једном недељно (11-12ч) 

  

 Магацин  Механичко чишћење и прање пода најмање једном месечно. 

 

  

Друга 

локација 

150 м2     

(у згради 

Клинике за 

инфективне 

болести) 

Канцеларије  6 Усисавање итисона у канцеларијама једном дневно радним данима. 

Прање радних површина једном дневно радним данима. 

Прање прозора једном месечно. 

  

 Степениште, ходник  Прање подова и рукохвата на степеништу једном дневно радним 

данима. 

Прање зидова, врата и радијатора једном месечно. 

  

 Санитарни чвор 1 Прање подова, санитарија и квака једном дневно радним данима 

Генерално чишћење свих површина једном месечно. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

 

Опште       

 Санитет (два возила) 2 Прање свих унутрашњих површина возила једном дневно радним 

данима и након сваког транспорта пацијента. 

Дезинфекција свих 

унутрашњих површина  

једном седмично и 

након транспорта 

потенцијално заразног 

пацијената. 

 



 Комунални и медицински 

отпад 

 Прикупљање отпада из радних, санитарних и других просторија и 

одношење до места привременог одлагања на одељењу (најмање двапут 

дневно, као и по потреби) као и одношење до места привременог 

одлагања у дворишту Института, према врсти отпада, у терминима у 

10:15ч; и 16:30 ч одн. 16:45ч (за лифт бр.4), сваког дана. 

Прање канти  једном дневно (преподневна смена сваког дана) и по 

потреби. 

  

 Веш  Одношење прљавог личног и постељног рубља са свих одељења до 

магацина веша најмање два пута дневно (једном по смени од 9ч и 16:00-

16:30 ч) сваког дана. Прљав зелени хируршки веш прикупља се пет пута 

дневно (9,11,13,14:30 и 17ч), као и по завршетку оперативног рада ДХБ- 

око 19ч(- лифт бр 3.) 

Дистрибуција чистог веша по одељењима одвија се двапут дневно и то 

од 07:00-07:15ч и 11:15-11:30 ч. 

  

 Течни сапун и папирна 

галантерија 

 Провера и допуна дозатора са течним сапуном, дозатора са 

дезинфицијенсом за руке и папирне галантерије (тоалет папир, папирни 

убруси) на свим пунктовима по потреби сваког дана. 

  

 Лифтови  4 Прање свих површина (пода, зидова, стаклених површина, квака и др.) 

сваког дана 2 пута дневно (6.30-6.45ч, и 19ч)   

као и прање подова: 

- пре транспорта хране 

- након одношења отпада  

- након превоза умрлог лица 

- по потреби - ванредне ситуације. 

Дезинфекција свих површина 

након сваког прања 

 

 Степеништа  Прање  степеништа у зимском периоду једном на сат; у летњем 2 пута 

дневно сваког дана. 

Додатно прање  по потреби код високе запрљаности и ванредних 

ситуација. 

Прање рукохвата два пута дневно сваког дана. 

  

 Прозори  Прање свих доступних површина прозора једном месечно. 

Прање недоступних спољних стаклених површина једном годишње 

ангажовањем одговарајућих екипа. 

  

 Врата  Прање врата једном месечно 

 

  

 Плафоњере, лустери  Брисање прашине и прање уколико је могуће једном месечно.   

 Колица лежећа и седећа  Прање седећих колица једном недељно (викендом). 

Прање лежећих колица  једном дневно сваког дана и по потреби 

(акциденти, запрљаност). 

Дезинфекција лежећих колица 

једном дневно радним данима 

након прања. 

 

 Санитарни чворови  Прање подова,  санитарија и  квака као и изношење отпада према 

динамици прописаној за сваки пункт. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

 



Генерално чишћење (прање свих површина)  према динамици 

прописаној за сваки пункт. 

 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

 Лопате и гуске  Прање лопата и гуски на стационарним одељењима динамиком 

прописаном за сваки пункт. 

Дезинфекција након сваког 

прања. 

 

 Верификација у чек-

листе 

 Након обављеног прања и дезинфекције обавезна је верификација у чек-

листе на свим предвиђеним позицијама. 

  

сутерен 2104м2     

 Централни ходник 1 Прање улазних врата Института једном дневно (6-6.30ч) сваког дана. 

Прање подова у зимском периоду једном на сат (почев од 6.30ч), у 

летњем периоду 2 пута дневно сваког дана.као и по потреби  

Прање квака и рукохвата два пута дневно сваког дана.. 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

Дезинфекција  квака и 

рукохвата после сваког прања. 

 

 

Нуклеарна 

медицина 

Ходник 2 Прање подова једном дневно радним данима  и по потреби ( после 

подне) 

 

Дезинфекција подова, квака и 

врата након сваког прања 

 

 Лекарска соба 3 Прање подова и радних површина једанпут дневно, генерално чишћење 

једанпут месечно 

  

 лабораторија 3 Прање подова и радних површина једанпут дневно, генерално чишћење 

једанпут месечно, изношење отпада двапут дневно 

Дезинфекција радних 

површина након сваког прања 

 

 Соба техничара 3 Прање подова и радних површина једанпут дневно, генерално чишћење 

једанпут месечно 

Дезинфекција радних 

површина након сваког прања 

 

 Соба за сцинтиграфију 1 Прање подова и радних површина једанпут дневно, генерално чишћење 

једанпут месечно 

Дезинфекција подних 

површина једанпут дневно 

 

 интервенција 1 Прање подова и радних површина једанпут дневно, генерално чишћење 

једанпут недељно, прање 3 фрижидера и 1 замрзивача једанпут месечно 

Дезинфекција радних 

површина након прања.  

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по 

индикацијама.Дезинфекција 

фрижидера и замрзивача 

након прања 

 

 Тоалет за особље са 

оставом 

2 Прање подова,  санитарија и  квака као и прикупљање отпада двапут 

дневно у терминима предвиђеним за транспорт комуналног отпада 

Генерално чишћење једанпут недељно 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

 



након прања у склопу 

генералног чишћења. 

 Тоалет за пацијенте 1 Прање подова,  санитарија и  квака као и прикупљање отпада двапут 

дневно у терминима предвиђеним за транспорт комуналног отпада(по 

потреби и чешће) 

Генерално чишћење једанпут  недељно 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења 

 

 Пријемни шалтер 1 Прање радних површина и подова двапут дневно Дезинфекција радних 

површина након прања 

 

МР и ЦТ Просторије са апаратима 3 Прање свих радних површина , врата, подова двапут у смени Дезинфекција радних 

површина, подова након 

сваког прања 

 

 Тоалет за особље 1 Прање подова и санитарија као и прикупљање отпада 2 пута дневно 

сваког дана(по потреби и чешће) Генерално чишћење свих површина 

једном недељно и у ванредним ситуацијама. 

 

 

 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

 

 Командна соба 2 Прање радних и подних површина једанпут дневно   

 Простор за одмор    1 Прање радних површина и подова једанпут дневно, прикупљање отпада 

двапут дневно (по потреби и чешће).Прање фрижидера једанпут 

месечно. 

  

 интервенција 1 Прање подова, радних површина, стаклених површина најмање двапут 

дневно, по потреби и чешће. 

Дезинфекција радних, подних 

површинба и стаклених након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарска соба 2 Прање радних површина и подова једанпут дневно, прикупљање отпада 

двапут дневно (по потреби и чешће) 

  

 Трокадер и остава 1 Прање свих санитарија, квака и подова након употребе Дезинфекција након прања  

 Ходник 1 Прање подова двапут дневно радним данима  и по потреби ( после 

подне) 

 

Дезинфекција подова, квака и 

врата након сваког прања 

 

Улаз  

дворишни 

Простор испред улаза 3 Прање улазних врата Института једном дневно (6-6.30ч) сваког дана. 

Механичко чишћење најмање 3 пута дневно (7-8ч;11-12;16-17ч) сваког 

дана. 

 

  



 Тоалет за пацијенте 

 

1 Прање подова,  санитарија и  квака као и прикупљање отпада два пута у 

смени (по потреби и чешће). Генерално чишћење једанпут недељно. 

Дезинфекција свих површина 

након сваког прања 

 

 Тоалет за особље 1 У тоалетима за запослене прање подова и санитарија као и прикупљање 

отпада двапут у смени. Генерално чишћење свих површина једном 

недељно и у ванредним ситуацијама. 

 

 

 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

 

 Шалтер за заказивање 1 Прање стаклених, подних и радних површина двапут дневно Дезинфекција након сваког 

прања. 

 

Гардероба за 

пацијенте 

Простор за одлагање 

гардеробе пацијената 

2 Проветравање, прање подних површина, клупа, квака двапут дневно. 

Генерално чишћење једанпут месечно. 

  

Магацин веша Простор за пријем и 

складиштење чистог 

веша 

1 Прање подова и квака двапут дневно, пре пријема чистог веша. 

Прање колица за транспорт чистог веша након употребе. 

Генерално сређивање једанпут месечно. 

дезинфекција након сваког 

прања 

 

 Простор за издавање 

чистог веша 

1 Прање подова , квака , радних површина двапут дневно Дезинфекција квака, пулта за 

издавање након прања. 

 

 Простор за привремено 

одлагање прљавих 

униформи  

1 Прање подова, корпи, квака двапут дневно Дезинфекција након прања  

Техничка 

служба 

канцеларија 2 Прање подних и радних површина једанпут дневно. 

Генерално сређивање једанпут месечно. 

  

 радионица 1 Прање подних и радних површина једанпут дневно, генерално 

сређивање једанпут месечно. 

  

Простор за 

привремени 

смештај 

преминулог 

лица 

просторија 1 Прање подова, зидова, колица, квака и врата након одвожења 

преминулог лица. 

Дезинфекцију свих површина 

након прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

Магацинске 

просторије 

Магацин апотеке 1 Прање подова, полица, врата и квака  једанпут недељно.Генерално 

сређивање једанпут месечно. 

  

 Магацин потрошног 

немедицинског 

материјала 

1 Прање подова, полица, врата и квака  једанпут недељно. 

Генерално сређивање једанпут месечно. 

  

ДБРТ Шалтер  1 Прање подова., радних површина, врата и пулта двапут дневно (6 и 16ч) Дезинфекција пулта и квака 

након прања 

 

 амбуланте 4 Прање подова,радних површина, квака, отомана двапуит дневно(6 и 

16ч). генерално сређивање једанпут недељно . 

Дезинфекција подова, радних 

површина, отомана и квака  

 



након сваког прања 

 Електа 1 1 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 6ч 

Генерално сређивање једанпут месечно. 

Дезинфекција  подова и 

радних површина након 

прања Дезинфекција свих 

површина након генералног 

чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Соба техничара 1 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно. 

Прикупљање комуналног отпада двапут дневно (по потреби и чешће), 

генерално сређивање једанпут месечно. 

  

 молдрум 2 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно. 

Генерално сређивање једанпут месечно 

Дезинфекција подова  и 

радних површина након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Примус 1 и 2  2 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

Дезинфекција подова и 

радних површина након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарска соба 2 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 

прикупљање комуналног отпада најмање двапут дневно, као и по 

потреби,генерално сређивање једанпут месечно. 

  

 Чекаоница  2 Прање подова  једанпут дневно. Пражњење канти за отпатке 4 пута 

дневно 

  

 симулатор 1 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

Дезинфекција подова и 

радних површина након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 



 Електа 2 1 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

Дезинфекција подова и 

радних површина након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Ортоволтажни апарат 1 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

Дезинфекција подова и 

радних површина  након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Апарат за зрачење крви 1 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

Дезинфекција  подова и 

радних површина након 

сваког прања 

 

 Соба за састанке 1 Прање подова, радних површина, врата и квака двапут  дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

  

 Соба физичара 4 Прање подова, радних површина, врата и квака двапут дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

  

 варијан 1 Прање подова, радних површина, врата и квака једанпут дневно 

генерално сређивање једанпут месечно. 

Дезинфекција подова и 

радних површина након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Тоалет за особље 2 Прање подова, санитарија, врата и квака четири пута дневно(6, 11, 14 и 

17 ч) генерално сређивање једанпут недељно. 

Дезинфекција санитарија и 

квака након сваког прања 

 

 Тоалет за пацијенте 1 Прање подова, санитарија, врата и квака четири пута дневно(6, 11, 14 и 

17 ч). По потреби и чешће.Генерално сређивање једанпут недељно. 

Дезинфекција санитарија и 

квака  након сваког прања 

 

 гаредроба 1 Прање подова, радних површина, врата и квака двапут дневно   

 трокадер 1 Прање подова, санитарија, врата и квака најмање четири пута дневно Дезинфекција након сваког 

прања 

 

 ходник 1 

 

Прање подова двапут дневно (6:30 и 17:30ч)   



брахитерапија Чекаоница 1 Прање подова, радних површина, столица четири пута дневно (6:30, 

11:30, 14:30и 17:30ч) .Генерално сређивање једанпут месечно. 

  

 гардероба 1 Прање подова, радних површина, столица четири пута дневно (6:30, 

11:30, 14:30и 17:30ч .Генерално сређивање једанпут месечно. 

  

 Сестринска соба 1 Прање подова, радних површина, санитарија два пута дневно (6:30, 

17:30ч 

Пражњење канти за отпатке двапут дневно и по потреби..Генерално 

сређивање једанпут месечно. 

  

 Сала за апликацију 1 Прање подова, радних површина, санитарија четири пута дневно  

Генерално сређивање једанпут недељно. 

Дезинфекција пододва и 

радних површина након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарска соба 1 Прање подова, радних површина  два пута дневно .Генерално 

сређивање једанпут месечно. 

Пражњење канти за отпатке двапут дневно и по потреби 

  

 Соба са аутоклавом 1 Прање подова, радних површина четири пута дневно.Генерално 

сређивање једанпут недељно. 

Дезинфекција подова и 

радних површина након 

сваког прања 

 

 шалтер 1 Прање подова, радних површина четири пута дневно (6:30, 11:30, 

14:30и 17:30ч 

Дезинфекција пулта након 

сваког прања 

 

 Тоалет за особље 1 Прање подова, санитарија , пражњење корпи четири пута дневно, и по 

потреби. Генерално сређивање једанпут недељно. 

Дезинфекција санитарија, 

квака након сваког прања 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Тоалет за пацијенте 1 Прање подова, санитарија , пражњење корпи  четири пута дневно  и по 

потреби. Генерално сређивање једанпут недељно. 

Дезинфекција  санитарија, 

кавака након сваког прања 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 



Приземље 1691 м2     

Ходник Ходник, улазна врата  Прање улазних врата Института  и платформе за непокретне пацијенте 

једном дневно (17ч) сваког дана и по потреби. 

Прање подова у зимском периоду једном на сат (почев од 6.30ч), у 

летњем периоду једанпут дневно сваког дана.као и по потреби  

Прање и дезинфекција квака на улазним вратима у 13:30 сваког дана и 

рукохвата два пута дневно сваког дана.. 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

Дезинфекција  квака и 

рукохвата после сваког прања. 

 

 

Шалтери Портирница, 

информације, амбуланте 

ИИ нивоа, дијагностика, 

конзилијум 

5 Прање стаклених површина и пулта једном дневно сваког дана.(15-16ч) 

Прање пода и радних површина једном дневно сваког дана. (18-19ч). 

  

Икона  1 Прање стаклених површина и пулта једном дневно сваког дана.   

Амбуланте  

 

Амбуланте 2. нивоа 

Конзилијум 

Дијагностика 

14 Прање пода, радних површина, санитарија, отомана и гинеколошког 

стола пред сваку смену и током смене по потреби. 

Прикупљање отпада једном по смени, само у гинеколошкој амбуланти 

два пута по смени. (По потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина у амбуланти једном месечно (прање 

подова, зидова, прозора, намештаја и др.), само у гинеколошкој 

амбуланти једном недељно. 

Отапање и чишћење фрижидера (2) једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина, отомана и 

гинеколошког стола након 

сваког прања. 

 

Инвазивна 

дијагностика 

 1 Прање пода, радних површина и санитарија пред сваку смену и након 

сваке интервенције радним данима. 

Прикупљање отпада једном дневно и након сваке интервенције(по 

потреби и чешће).  

Дезинфекција подова и 

радних површина након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

Апотека са 

магацином 

 1 Прање пода, радних површина и санитарија  једном дневно. 

Прикупљање смећа најмање 4 пута дневно (2 пута по смени) радним 

данима.(по потреби и чешће) 

Генерално прање свих површина једном месечно. 

Отапање и чишћење фрижидера (8) једном месечно. 

  

Канцеларије  35 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима 

(послеподневна смена)  

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима. (по потреби и чешће) 

Генерално прање једном месечно. 

У канцеларији директоријума и Друштва за борбу против рака (150м2) 

  



гланцање паркета, гланцање дрвеног намештаја и гланцање кожних 

гарнитура једном месечно. 

Амфитеатар  1 Усисавање и механичко прање пода једном дневно (послеподне - кад је 

слободан) 

Генерално спремање једном месечно (усисавање пода и столица, прање 

прозора, прање и полирање дрвених површина – зидови и катедра) као и 

након ванредних активности. 

  

Санитарни 

чворови 

 

(за запослене 4,  

   за пацијенте 2) 

6 У тоалетима за пацијенте прање подова и санитарија као и прикупљање 

отпада на сат времена сваког дана (почев од 6.30ч) 

У тоалетима за запослене прање подова и санитарија као и прикупљање 

отпада 4 пута (2 пута по смени) сваког дана .(по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно и у ванредним 

ситуацијама. 

 

 

 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

Први спрат 1680 м2     

Дневна 

болница 

хемиотерапије  
 

Сала за примену 

хемиотерапије са 

припремом 

1 Прање подова и санитарија шест пута на дан радним данима (6ч, 9ч, 

11ч, 14ч, 17ч, 19ч) и три пута суботом. 

Прање радних површина и фотеља/отомана за хемиотерапију два пута 

дневно (6.30ч и 12.30ч) радним данима и суботом. 

Прање доступних прозора једном дневно. 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја,  спољашњости ламинарних комора и др.). 

Отапање и чишћење фрижидера (2) једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина , фотеља, отомана, 

зидова у склопу генералног 

спремања након прања једном 

недељно. Дезинфекција свих 

површина након генералног 

чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

Амбуланте ДБХ-2  

ОСКП-8  

 

10 Прање пода, радних површина, санитарија, отомана и гинеколошког 

стола пред сваку смену и током смене по потреби. 

Прикупљање отпада два пута дневно.(По потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) само у гинеколошкој амбуланти 

једном недељно. 

Прање и дезинфекција лопата и гуски по потреби. 

Дезинфекција радних 

површина, гинеколошког 

стола, отомана, лопата и гуски 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

Превијалишт

а 

 2 Прање пода, радних површина, санитарија и отомана 6 пута на дан 

радним данима (6ч,9ч,11ч,14ч,17ч,19ч) и  3 пута суботом као и по 

Дезинфекција радних 

површина и отомана након 

 



потреби. 

Прикупљање отпада шест пута дневно (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

Отапање и чишћење фрижидера (1) једном месечно. 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

Санитарни 

чворови 

 

за пацијенте 2 

за запослене 2 

4 У тоалетима за пацијенте прање подова и санитарија као и прикупљање 

отпада на сат времена сваког дана (почев од 7ч) 

У тоалетима за запослене прање подова и санитарија као и прикупљање 

отпада 4 пута (2 пута по смени) сваког дана (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно и у ванредним 

ситуацијама.  

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

Лабораторије 

– 

хематолошка 

и биохемијска  

 

-лабораторије (5) 

-амбуланта за вађење 

крви 

-перионица лаб. посуђа 

 Прање пода, радних површина и санитарија једном дневно (после 

подне) 

Прикупљање отпада два пута дневно (једном по смени, по потреби и 

чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, спољашности опреме, намештаја и др.) и у ванредним 

ситуацијама. 

Отапање и прање фрижидера /замрзивача (8) једном месечно. 

 

Дезинфекција радних 

површина, славина и квака 

након прања. 

 

Ендоскопија Сала за интервенције 1 Прање пода, радних површина, отомана и санитарија шест пута дневно 

радним данима. 

Прикупљање смећа два пута дневно (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

славина након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

Шалтер 1. 

нивоа 

 1 Прање стаклених површина и пулта једном дневно радним данима (17-

17.15ч) 

Прање пода и радних површина једном дневно радним данима (17.15-

18ч) 

Генерално прање једном месечно. 

  

Лекарске и 2 ДХБ, 5 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима    



сестринске 

собе 

 

1 ОСКП  

2 ендоскопија 

(после подне) као и суботом у Дневној болници хемиотерапије. 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима(по потреби и чешће). 

Генерално прање једном месечно. 

Канцеларије Пријем, безбедност на 

раду, картотека, 

копирница 

4 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним 

данима.  

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима(по потреби и чешће). 

Генерално прање једном месечно. 

  

Библиотека  1 Усисавање једном дневно радним данима ( после подне) 

Прање радних столова једном дневно ( после подне) 

Брисање прашине на полицама за књиге једном недељно. 

Генерално чишћење свих површина једном месечно и након ванредних 

активности. 

  

Ходник и 

чекаонице  

на 1. спрату 

  Прање подова у зимском периоду једном на сат ( почев од 8ч), у летњем 

2 пута дневно као и по потреби. 

Прање квака и рукохвата два пута дневно (10ч и 18ч) 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије једном годишње. 

Прање зидних површина, врата, столица и радијатора једном месечно (у 

дане викенда). 

Дезинфекција  квака и 

рукохвата два пута дневно, по 

потреби чешће 

 

 

ОРЛ - 

одељење 

Болесничке собе 5 Прање подова, наткасни и столова једном дневно (6-7ч) 

Прање квака, рукохвата (оквир кревета) и санитарија четири пута 

дневно сваког дана (7ч,11ч,17ч,19ч) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно  (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славина након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарска соба 1 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним 

данима. (после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

  

 Интервенције 1 Прање пода, радних површина и санитарија три пута дневно  сваког 

дана. 

Прикупљање смећа три пута дневно (по потреби и чешће)  

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

Отапање и чишћење фрижидера једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 



 Превијалиште 1 Прање пода, радних површина и санитарија 3 пута дневно (2 пута 

преподневна смена, 1 поподневна смена – 8ч,10.30ч,17ч) сваког дана и 

по потреби  

Прикупљање отпада два пута дневно(по потреби и чешће)  

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

славина након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Санитарни чворови  

(2 за пацијенте,  

1 за особље) 

3 Прање подова и санитарија и изношење отпада 4 пута дневно (2 пута по 

смени – 7ч, 10ч,14ч,18ч)  сваког дана. 

Прање лопата и гуски по потреби. 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Дезинфекција квака, славина, 

лопата и гуски након сваког 

прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Гардероба  1 Прање пода  једном дневно сваког дана (9-9.15ч) 

Генерално чишћење свих површина једном месечно. 

  

 Ходник  Прање подова четри пута дневно (2 пута по смени: 7ч,10.30ч, 16ч, 19ч) 

Прање квака два пута дневно (9.15-9.30ч) 

Прање столова у трпезарији пре сваког оброка 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

Дезинфекција  квака и 

рукохвата, столова  након 

сваког прања. 

 

 

Експеримента

лна 

лабораторија 

 

Лабораторије (6) 

Прање посуђа (1) 

Канцеларије (14) 

Тоалет (1) 

Хладна соба 

 Прање подова, радних површина и санитарија једном дневно радним 

данима  и по потреби ( после подне) 

Прикупљање отпада са свих пунктова два пута дневно изузев из 

стерилне собе из које се отпад износи 3 до 5 пута дневно, по потреби. 

Прање ламинарних комора (4), ЦО2 инкубатора, аутоклава, водених 

купатила (4)  једном недељно. 

Прање центрифуга и ледомата једном у 2 недеље и по потреби. 

Отапање и прање замрзивача (8+2) једном у две недеље. 

Генерално чишћење свих просторија и површина једном месечно 

(прање подова, зидова, прозора, опреме, апарата, намештаја и др.). 

  

Други спрат 1476 м2     



Медикална 

онкологија - 

стационар 

 

Болесничке собе 11 Прање подова, наткасни и столова једном дневно (6-7ч) сваког дана. 

Прање квака, рукохвата (оквир кревета) и санитарија четри пута дневно 

сваког дана (7ч,11ч,15ч,18ч) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славина након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарске и сестринске 

собе, пулт  

6 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно (после подне)  

Прикупљање смећа 2 пута дневно,(по потреби и чешће)  

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

  

 Амбуланта (УЗ) 1 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима  

(14ч) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

 

  

 Интервенције 1 Прање пода, радних површина и санитарија шест пута дневно (6ч, 9ч, 

11ч, 14ч, 17ч, 19ч) сваког дана. 

Прикупљање смећа шест пута дневно  сваког дана(по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, спољашњости ламинарних комора, намештаја прозора, и др.). 

Отапање и чишћење фрижидера (6) једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Превијалиште 1 Прање пода, радних површина, санитарија и отомана 6 пута на дан (7ч, 

9ч, 11ч,14ч,17ч,19ч) сваког дана и по потреби. 

Прикупљање отпада два пута дневно(по потреби и чешће)  . 

Генерално чишћење свих површина једном недељно и у ванредним 

ситуацијама (прање подова, зидова, прозора, намештаја и др.). 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

славина након сваког прања 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама. 

 

 Санитарни чворови  

(2 за пацијенте, 3 за 

особље) 

5 У тоалетима за пацијенте прање подова и санитарија као и изношење 

отпада на сат времена сваког дана (почев од 6ч) 

У тоалетима за запослене прање подова и санитарија као и изношење 

отпада 4 пута (2 пута по смени) сваког дана (9ч,11ч,14ч,18ч) 

Прање лопата и гуски најмање 4 пута у смени сваког дана. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција лопата и гуски 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

 



Генерално чишћење свих површина једном недељно и у ванредним 

ситуацијама (прање подова, зидова, прозора, намештаја и др.). 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

  

 Гардероба (1),  

бункери (2) 

3 Прање пода и санитарија  једном дневно сваког дана (после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно сваког дана (по потреби и 

чешће).Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање 

подова, зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама 

  

 Ходник на одељењу  Прање подова четри пута дневно (6ч,11ч,15ч,19ч) сваког дана. 

Прање квака два пута дневно(10ч,18ч) сваког дана. 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

Дезинфекција  квака и 

рукохвата након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 

 Терасе  2 Механичко чишћење једном дневно (10ч) сваког дана.   

РТ МТ 

торакса -  

стационар 

Болесничке собе 5 Прање подова, наткасни и столова једном дневно (6-7ч) сваког дана. 

Прање квака, рукохвата (оквир кревета) и санитарија четри пута дневно 

сваког дана (8ч,11ч,15ч,18ч) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славина након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарске и сестринске 

собе 

4 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно ( после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

  

 Интервенције 1 Прање пода, радних површина и санитарија три пута дневно сваког 

дана. 

Прикупљање смећа три пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Отапање и чишћење фрижидера (2) једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

 



спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 Превијалиште 1 Прање пода, радних површина и санитарија 3 пута на дан радним 

данима ( 9.30ч,12ч)и по потреби. 

Прикупљање отпада два пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

славина након сваког прања. 

 

 Санитарни чворови  

(2 за пацијенте,  

1 за особље) 

3 Прање подова и санитарија као и изношење отпада 4 пута (2 пута по 

смени) сваког дана (9ч,11ч, 14ч,18ч) 

Прање лопата и гуски по потреби. 

Генерално чишћење свих површина  једном недељно и у ванредним 

ситуацијама. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција лопата и гуски 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

 

 Гардероба (1) 1 Прање пода  једном дневно сваког дана ( после подне) 

Генерално чишћење свих површина једном месечно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) 

  

 Ходник  Прање подова четри пута дневно  (6ч,10.30ч,16.30ч,19ч) сваког дана. 

Прање квака и рукохвата два пута дневно сваког дана. 

Прање трпезаријских столова пре сваког оброка 

Прање зидних површина, врата  и радијатора  једном месечно. 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије једном годишње. 

Дезинфекција  квака и 

рукохвата, столова након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 

ОИОН – 

стационар 

Стерилни блок  

(4 бокса, 2 тоалета) 

1 Прање подова, радних површина, рукохвата (оквир кревета), квака и 

тоалета 4 пута на дан (2 пута по смени: 6ч,10ч,14ч,18ч) сваког дана. 

Прање лопата и гуски најмање 2 пута у смени.  

Генерално чишћење бокса приликом сваког отпуста пацијента. 

Генерално чишћење свих површина стерилног блока једном недељно. 

Дезинфекција раднх 

површина, рукохвата, квака и 

санитарија након сваког 

прања. Дезинфекција лопата и 

гуски након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Лекарске и сестринске 

собе  

2 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно сваког дана 

(после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно сваког дана (по потреби и чешће) 

  



Генерално прање једном месечно. 

 Гардероба 1 Прање пода и санитарија једном дневно сваког дана (после подне) 

Генерално прање свих површина једном месечно. 

  

Лекарске собе 

ван одељења 

Помоћник директора, 

начелник ДБХ,  

дежурни интерниста, 

интернистичке (2) 

трајалска 

6 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима 

(после подне). 

У соби дежурног лекара размештање кревета пре и након ноћне смене 

сваког дана. 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и 

чешће).Генерално прање једном месечно. 

  

Дата центар - 

канцеларије 

 4 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима 

(после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и чешће) 

Генерално прање једном месечно. 

  

Ходник на 2. 

спрату 

  Прање подова два пута дневно (6ч,18ч) сваког дана и  по потреби  

Прање квака два пута дневно (8ч,17ч) 

Машинско чишћење подова једном месечно у дане викенда.  

Наношење заштитне емулзије једном годишње. 

Прање зидних површина, столица, врата и радијатора једном месечно. 

Дезинфекција квака након 

сваког прања. 

 

Санитарни 

чвор за 

запослене 

  Прање подова и санитарија као и прикупљање отпада 4 пута (2 пута по 

смени, и по потреби и чешће) сваког дана. 

Генерално чишћење свих површина  једном недељно и у ванредним 

ситуацијама. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

 

3. спрат 1013 м2     

Хирургија - 

стационар 

Болесничке собе 11 Прање подова, наткасни и столова једном дневно изузев у две собе за 

полуинтентензивну негу 4 пута дневно (6ч,11ч,16ч,18ч). 

Прање квака, рукохвата (оквир кревета) и санитарија четри пута дневно 

сваког дана (6ч,11ч,16ч,18ч). 

Генерално прање свих површина у соби једном недељно. 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славине након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарске и сестринске 

собе 

7 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно (после подне). 

Прикпуљање смећа 2 пута дневно (по потреби и чешће)У соби дежурног 

лекара размештање кревета пре и након ноћне смене сваког дана. 

Генерално прање свих површина једном месечно. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

 

 

 Интервенције 1 Прање пода, радних површина и санитарија 3 пута дневно (2 пута 

преподне и једном поподне: 6ч,11ч,18ч) сваког дана. 

Прикупљање смећа 3 пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

 



зидова, прозора, намештаја и др.). 

Отапање и чишћење фрижидера (7) једном месечно. 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 

 Превијалиште 2 Прање пода, радних површина, санитарија и отомана 4 пута на дан 

сваког дана (2 пута по смени: 7ч,11ч,14ч,18ч) и по потреби. 

Прикупљање отпада два пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

славина након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 

 Санитарни чворови  

(3 за пацијенте,  

3 за особље) 

6 У тоалетима за пацијенте прање подова и санитарија као и прикупљање 

отпада на сат времена сваког дана (почев од 6ч) 

У тоалетима за запослене прање подова и санитарија као и изношење 

отпада 4 пута (2 пута по смени: 7ч,11ч,15ч,19ч) сваког дана. 

Прање лопата и гуски најмање 4 пута у смени.  

Генерално чишћење (прање свих површина)  једном недељно. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција лопата и гуски 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Бункери  2 Прање пода једном дневно сваког дана (после подне) 

Генерално прање једном месечно. 

  

 Ходник на одељењу  Прање подова четри пута дневно (6ч,10.30ч,16.30ч,19ч) сваког дана. 

Прање квака два пута дневно (8ч,17ч) сваког дана. 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно 

Машинско чишћење подова једном месечно викендом.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње 

 

Дезинфекција квака након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

Операциони 

блок 

Операционе сале 4 Прање подова, зидова, стречера пре почетка рада операционе сале, као и 

након завршетка сваке операције у свакој сали. Генерално чишћење 

Дезинфекција подова, зидова 

стречера након сваког прања 

 



свих површина свакодневно по завршетку рада. Прикупљање прљавог 

веша и отпада након сваке операције, а прикупљен прљав веш  износи се 

пет пута дневно (9,11,13,14:30 и 17ч) 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 Лекарска соба, соба 

анестезиолога, анестезија 

3 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно (после подне). 

Прикупљање смећа 2 пута дневно (по потреби и чешће). 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

 

 

 Припрема за операцију 1 Прање пода, радних површина и санитарија 3 пута дневно (2 пута 

преподне и једном поподне: 6ч,11ч,18ч) сваког дана. 

Прикупљање смећа 3 пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

 

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 

 ходник 1 Прање подова четири  пута у смени сваког дана Дезинфекција подова након 

сваког прања Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Соба за стерилизацију 1 Прање пода, радних површина и санитарија 3 пута дневно (2 пута 

преподне и једном поподне: 6ч,11ч,18ч) сваког дана. 

Прикупљање смећа 3 пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

 

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

 

 

 Просторија за одмор 

особља 

1 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно (после подне). 

Прикупљање смећа 2 пута дневно (по потреби и чешће). 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

 

 

 Тоалет за особље 1 У тоалетима за запослене прање подова и санитарија као и прикупљање 

отпада 4 пута (2 пута по смени, а по потреби и чешће) сваког дана. 

Генерално чишћење (прање свих површина)  једном недељно. 

Дезинфекција санитарија, 

подова, квака након сваког 

прања 

 

Интензивна 

нега 

Болесничка соба 1 Прање радних и  подних површина, бол.наткасни четири пута дневно /6, 

11:30, 14:30, 19ч) 

Дезинфекција свих површина 

након прања Дезинфекција 

свих површина након 

 



генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 пулт 1 Прање површина трипут дневно (7,11,16ч) Дезинфекција након сваког 

прања 

 

 Тоалет за пацијенте 1 Прање подова, санитарија, пражњење канти четири пута дневно (по 

потреби и чешће) 

Дезинфекција након сваког 

прања Дезинфекција свих 

површина након генералног 

чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

Екс-темпоре Соба патологије 1 Прање подних и радних површина двапут дневно. Дезинфекција након сваког 

прања подних и радних 

површина. 

 

РТ МТ 

абдомена- 

стационар 

Болесничке собе 5 Прање подова, наткасни и столова једном дневно ( 6ч-7ч) 

Прање квака, рукохвата (оквир кревета) и санитарија четри пута дневно 

(6ч,10ч,15ч,18ч) сваког дана  

Генерално прање свих површина у соби једном недељно. 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славина након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарска соба 1 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно (после подне) 

радним данима 

прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама 

  

 Интервенције 1 Прање пода, радних површина и санитарија три пута дневно 

(6ч,10ч,17ч) сваког дана. 

Прикупљање смећа три пута дневно (по потреби и чешће) сваког дана. 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

Отапање и чишћење фрижидера (3) једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 

 Превијалиште 1 Прање пода, радних површина и санитарија 3 пута на дан (2 пута 

преподневна смена 9ч,10.30ч, 1 поподневна смена17ч) сваког дана и по 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

 



потреби. 

Прикупљање отпада два пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

славина након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Санитарни чворови  

(2 за пацијенте, 1 за 

особље) 

3 Прање подова и санитарија као и Прикупљање отпада 4 пута (2 пута по 

смени по потреби и чешће) сваког дана. 

Прање лопата и гуски по потреби. 

 

Генерално чишћење свих површина једном недељно и у ванредни 

ситуацијама. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција лопата и гуски 

након прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Гардероба  1 Прање пода  једном дневно сваког дана (после подне) 

Генерално прање једном месечно. 

  

 Ходник  Прање подова четри пута дневно (6ч,10.30ч,16.30ч) 

Прање квака два пута дневно. 

Прање трпезаријских столова пре сваког оброка 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

Дезинфекција  квакаи 

рукохвата, столова након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 

4. спрат 1340 м2     

РТ МТ 

гинекологије 

и дојке - 

стационар 

Болесничке собе 17 Прање подова, наткасни и столова једном дневно (6ч-7ч) 

Прање квака, рукохвата (оквир кревета) и санитарија четри пута дневно 

сваког дана (7ч,10ч,16ч,18ч) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славина након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 



 Лекарска соба 6 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима 

(после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и 

чешће).Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање 

подова, зидова, прозора, намештаја и др.). 

  

 Интервенције 2 Прање пода, радних површина и санитарија три пута дневно 

(7ч,11.30ч,18ч) 

Прикупљање смећа три пута дневно (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном недељно  (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Отапање и чишћење фрижидера (4) једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина, славина и квака 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Превијалиште 2 Прање пода, радних површина и санитарија 4 пута дневно 

(7ч,11ч,14ч,18ч) сваког дана и по потреби. 

Прикупљање смећа два пута дневно (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

славина након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 Санитарни чворови  

(6 за пацијенте, 1 за 

особље) 

7 Прање подова и санитарија као и изношење отпада на сат времена 

сваког дана (поцев од 6ч). 

Прање лопата по потреби. 

Генерално чишћење свих површина једном недељно и у ванредним 

ситуацијама. 

Дезинфекција свих површина 

након прања једном дневно 

сваког дана.  

Дезинфекција лопата и гуски 

након прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Гардероба  1 Прање пода  и изношење смећа једном дневно сваког дана (после подне) 

Генерално прање свих површина  једном месечно. 

  

 Ходник  Прање подова четри пута дневно (6ч,11ч,17ч,19ч) сваког дана. 

Прање квака два пута дневно сваког дана. 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно. 

Дезинфекција  квака након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

 



Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Тераса  Механичко чишћење 2 пута дневно (10ч,16ч)   

Педијатријска 

онкологија 

Болесничке собе са 

купатилом 

4 Прање подова 4 пута дневно(6ч,11ч,16ч,18ч). Прање квака, рукохвата 

(оквир кревета) и санитарија четири пута дневно сваког дана 

(6ч,11ч,16ч,18ч). 

Генерално прање свих површина у соби једном недељно. 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славине након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Изолација са купатилом 2 Прање подова 4 пута дневно(6ч,11ч,16ч,18ч). Прање квака, рукохвата 

(оквир кревета) и санитарија четири пута дневно сваког дана 

(6ч,11ч,16ч,18ч). 

Генерално прање свих површина у соби једном недељно 

Дезинфекција квака, 

рукохвата и славине након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 Лекарска соба 1 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима 

(после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

  

 Соба начелника, 

сестринска соба, соба 

психолога 

3 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима 

(после подне) 

Прикупљање смећа 2 пута дневно радним данима (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

  

 Купатило- остава  3 Прање подова и санитарија као и прикупљање отпада 4 пута (2 пута по 

смени (по потреби и чешће) сваког дана. 

Генерално чишћење свих површина  једном недељно и у ванредним 

ситуацијама. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након прања у склопу 

генералног чишћења. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

 



најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 Превијалиште и 

интервенција 

2 Прање пода, радних површина и санитарија 3 пута на дан (2 пута 

преподневна смена 9ч,10.30ч, 1 поподневна смена17:30ч) сваког дана и 

по потреби. 

Прикупљање отпада два пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном недељно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.) и у ванредним ситуацијама. 

Дезинфекција радних 

површина, отомана, квака и 

славина након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 

 Дневни боравак 1 Прање подова и радних површина  и санитарија двапут дневно, у 9:30 и 

16:30ч.Генерално чишћење једанпут недељно.  

Дезинфекција радних 

површина, квака и славина 

након сваког прања. 

Дезинфекција свих површина 

након генералног чишћенја 

при чему дез.спровести 

спороцидним средством 

најмање једном месечно или 

по индикацијама 

 

 ходник 1 Прање подова четри пута дневно (6ч,11ч,17ч,19ч) сваког дана. 

Прање квака два пута дневно сваког дана. 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно. 

Брисање намештаја сваког дана. 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

 

Дезинфекција  квака након 

сваког прања. Дезинфекција 

свих површина након 

генералног чишћенја при чему 

дез.спровести спороцидним 

средством најмање једном 

месечно или по индикацијама 

 

 

 тераса  Механичко чишћење  двапут дневно (10 и 16ч)   

Патологија Лабораторије  3 Прање пода, радних површина и санитарија једном дневно радним 

данима (после подне) и по потреби. 

Прикупљање отпада два пута дневно (по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, спољашности опреме, намештаја и др.) и у ванредним 

ситуацијама.  

Отапање и прање фрижидера (6) једном месечно. 

Дезинфекција радних 

површина након прања. 

 

 Лекарске собе  5 Прање пода, радних површина и санитарија једном дневно радним 

данима (после подне) и по потреби  

Прикупљање отпада два пута дневно (по потреби и чешће). 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

Дезинфекција радних 

површина након прања. 

 



зидова, прозора, намештаја и др.). 

 Канцеларија  1 Прање пода и радних површина као и прикупљање отпада једном 

дневно радним данима (после подне, а по потреби и чешће) 

Генерално чишћење свих површина једном месечно (прање подова, 

зидова, прозора, намештаја и др.). 

  

 Тоалет за запослене 1 Прање подова, квака и санитарија као и изношење отпада 2 пута радним 

даном (10ч,16ч). 

Генерално чишћење свих површина једном недељно. 

Дезинфекција квака и славина 

након сваког прања. 

 

 Ходник  Прање подова четри пута дневно (6ч,11ч,17ч,19ч) сваког дана. 

Прање квака два пута дневно. 

Прање зидних површина, врата  и радијатора једном месечно 

Машинско чишћење подова једном месечно.  

Наношење заштитне емулзије на подове једном годишње. 

Дезинфекција квака након 

прања. 

 

Поткровље 148 м2     

 Канцеларије (3), 

гардеробе(2) 

 

5 Прање пода, радних столова и санитарија  једном дневно радним данима 

(после подне)  

Прикупљање смећа једном дневно радним данима(по потреби и чешће). 

Генерално прање једном месечно. 

  

 Архива патологије 1 Прање пода и површина једном месечно.   

Напомене: 

1. Услуге хигијене спроводе се свакодневно у две смене и то: прва од 6 до 13ч и друга, од 13 до 20ч. 

2. Хигијеничари распоређени на рад у зони ионизујућег зрачења раде у 2 смене, у времену од 06-12ч и 12-18ч) радним данима. 

3. Распоред наведених активности (сатница, редослед) се прави у складу са радним активностима и потребама служби/одељења Института.  

4. Генерално чишћење подразумева прање свих површина у смислу подова, зидова, прозора, намештаја и др. са или без дезинфекције појединих површина након 

прања. 

5. Редовно и генерално чишћење спроводи се: 

a.  према наведеној динамици као минимум   

b. у ванредним ситуацијама – у случају акцидента  (изливање биолошког материјала, хемијског материјала, нечистоћа), по епидемиолошким индикацијама 

(повећан ризик за болничке инфекције), у случају видљиве запрљаности, у случају кварова инсталација и сл. 

 


