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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОЕП = Одсек епидемилогије и превенције 

ВСТ  = Виши санитарни техничар 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење санитарних прегледа. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене је у организационим јединицама у којима запослени према 

„Правилнику o обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених 

лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим 

прегледима којима подлежу одређене категорије становништва ("Службени гласник 

РС", број 3 од 18. јануара 2017.)“ подлежу обавезном санитарном прегледу. 

4. ОДГОВОРНОСТИ

Руководиоци организационих јединица у којима запослени према „Правилнику o 

обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 

објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим 

прегледима којима подлежу одређене категорије становништва“ подлежу обавезном 

санитарном прегледу. За организовање групних санитарних прегеда који се се 

спроводе у ИОРС два пута годишње одговоран је тим за БИ. 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

Према новом “Правилнику o обавезним здравственим прегледима одређених 

категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и 

препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије 

становништва“, обавезном здравственом прегледу подлежу лица запослена на 

пословима здравствених прегледа, лечења, неге и исхране болесника … на одељењима 

онкологије и палијативне неге (члан 2, тачка 3, под 8 и члан 17)“ што подразумева:  

1. Преглед једном годишње – за све лекаре, радиолошке и лабораторијске

техничаре

2. Преглед на 6 месеци – за све медицинске сестре/техничаре, физиотерапеуте,

сервирке, куваре, брицу и хигијеничарке

3. Преглед за све особе које улазе у организационе јединице за које је

неопходан санитарни преглед (волонтери, специјализанти, гостујући

стручњаци, фотограф)

Преглед једном годишње  

− преглед доктора медицине на гнојна и гљивична обољења коже, ноктију и длаке 

и преглед видљиве слузокоже 
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Преглед на 6 месеци 

− преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, 

ноктију и длаке, преглед видљиве слузокоже и туберкулозу плућа 

− рентгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације 

− лабораторијски преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus коагулаза 

позитиван 

− лабораторијски преглед столице на салмонеле и шигеле  

− лабораторијски преглед столице на цревне протозое (Lamblia intestinalis и 

Entamoeba histolytica)  

 

Ако се приликом здравствених прегледа утврди да нокти запосленог лица нису 

чисти, подрезани, без гела и нелакирани, а коса, брада и бркови чисти и 

уредни, доктор медицине ће захтевати да лице исте уреди, а санитарни инспектор 

привремено забранити обављање послова, док се утврђени недостаци не отклоне. 

Ако се приликом здравствених прегледа утврђених овим правилником код 

запосленог открије позитиван налаз доктора медицине, односно позитиван 

лабораторијски налаз – том запосленом се забрањује обављање послова или 

обавезне праксе на тим пословима, до добијања негативног налаза доктора 

медицине, односно лабораторијског налаза. 

Завод, односно институт за јавно здравље о позитивном налазу доктора медицине, 

односно позитивном лабораторијском налазу обавештава прегледано лице, 

послодавца, као и орган управе надлежан за послове санитарног надзора.  

Mерa забране обављање послова на тим пословима траје до добијања негативног 

налаза. За спровођење мере забране обављање послова до добијања негативног 

налаза доктора медицине односно лабораторијског налаза одговоран је запослени и 

непосредни руководилац  

 

5.1 Организација спровођења санитарних прегледа 

 

За организацију санитарних прегледа одговоран је ВСТ и то : 

- контактира установу са којом Институт има уговор о обављању прегледа 

(институт/завод) и договара термине за обављање санитарних прегледа 

- шаље обавештење свим организационим јединицама о месту, термину  

спровођења санитарних прегледа 

- прави списак свих запослених који подлежу обавезном санитарном прегледу 

- након обављеног санитарног прегледа ВСТ уноси податке о извршеном 

санитарном прегледу у евиденцију 

 

Запослени који из неког оправданог разлога нису у могућности да обаве групни 

санитарни преглед због одсуства са посла, добијају упут за санитарни преглед који 

важи 7 дана и у обавези су да га ураде пре повратка на посао.Потврду о обављеном 

санитарном прегледу достављају ВСТ ради уноса у евиденцију санитарних прегледа. 

 

Кандидат за заснивање радног односа у ИОРС, пре ступања на рад, дужан је да достави 

санитарну књижицу на увид, евидентира се у ОЕП, а предаје се на чување главној 
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сестри организацине јединице где запослени почиње да ради. Виши санитарни 

техничар обавештава телефоном референта кадровских послова да је упућено лице, 

доставило санитарну књижицу како би могао да закључи уговор о раду и започне са 

радом.  

 

5.2 Евиденцију о извршеним санитарним прегледима води ОЕП, а санитарне књижице 

запослених се чувају код главне сестре организационе јединице. 

 

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

− Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник“ РС бр. 

125/04) 

− Правилник за контролу болничких инфекција (ИОРС, 2015) 

− Правилнику o обавезним здравственим прегледима одређених категорија 

запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и 

препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије 

становништва ("Службени гласник РС", број 3 од 18. јануара 2017.) 

 

 

 

 

 
 

 




