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РАЗВОЈ КЛИНИЧКИХ ПУТЕВА 

 

 

У оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије за чију реализацију је 

Република Србија добила зајам од 29,1 милиопн евра од Међународне банке за обнову и 

развој, поред активности на промени начина плаћања према Дијагностички сродним 

рупама (ДСГ),  у току је реализација комплементарних активности на развоју и 

имплементацији клиничких путева. 

Клинички путеви су један од основних алата  за обезбеђивање и унапређивање 

квалитета  здраствених услуга и здравствене заштите. 

  У Пројекат је укључено 14 пилот болница, у којима се раде 32 клиничка пута. 

У Општој болници “Ђорђе Јоановић” Зрењанин је др мед сци Добривоје 

Мартинов, начелник Одељења ортопедије, изабран за координатора за израду и 

имплементацију клиничких путева који ће бити донети у оквиру Другог пројекта развоја 

здравства Србије. Формиран је Тим за израду клиничког пута, вођа Тима је др Стево 

Медић, начелник Одељења урологије, а чланови су: др Бојан Јовановић (уролог), др 

Стефан Веселиновић (лекар на специјализацији из урологије), др Срђан Радојевић 

(радиолог), др Ивана Ђокић (специјалиста анестезије са реаниматологијом), медицинске 

сестре Марија Пустињак и Драгица Мишков.  Израђен је Клинички пут за бенигну 

хипертрофију простате, који је тренутно у фази пилотирања у нашој установи. Овај 

клинички пут је оцењен највишом оценом од стране тимова Министарства здравља и 

Светске банке који се баве имплементацијом Пројекта. 

  У наредном периоду планира се формирање других тимова који ће касније радити 

на адаптацији клиничких путева које су израдиле друге здравствене установе.  
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САЛА ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ КРЕНУЛА СА РАДОМ 

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

 

 У   октобру 2017. године у Општој болници "Ђорђе Јоановић" Зрењанин  

започела је са радом Сала за катетеризацију срца, а самим тим и једна нова епоха у 

савременој дијагностици и лечењу пацијената на подручју Зрењанина. 

   У претходне две године, тим лекара специјалиста, виших струковних рендген 

техничара и  медицинских сестара- инструментарки је обучаван у Институту за 

кардиоваскуларне болести Сремска Каменица, да обавља ову процедуру. У овом 

тренутку раде се само елективне катетеризације, али ће у најскоријем временском 

периоду почети да се ради балон дилатација и имплантација стентова у коронарним 

крвним судовима. Досадашња искуства су позитивна. Катетеризирано је успешно осам 

пацијената и сада постоји већ редован програм два пута недељно, по коме се обавља ова 

дијагностичка процедура.  

 

 
 

 

Катетеризација срца или коронарографија је једна инвазивна дијагностичко-

терапијска метода, којом је могуће визуализовати крвне судове самог срца - уз помоћ 

контраста и ртг снимања и тако открити да ли постоје сметње протоку крви у смислу 

сужења, зачепљења, аномалија или спазма (грчења) крвних судова који исхрањују срце.  

Како су сви крвни судови у организму човека повезани, могуће је путем неких артерија 

које су приступачне, доћи до крвних судова који исхрањују срце. Обично се приступа 

преко феморалне (бутне) артерије, која је површини тела најближа у пределу препона 
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или радијалне артерије - у подручју зглоба руке, мало изнад шаке. Процедура се изводи 

тако што се у једну од тих артерија уведе краћа жица - водилица, преко ње навуче 

шупља цевчица. Кроз ту цевчицу се уводи катетер и иде кроз артерије до крвних судова 

срца. Потом се, кроз ту цевчицу, у артерију убризгава и контраст који испуни крвне 

судове, па се тако помоћу ртг апарата, на екрану виде крвни судови и уочи да ли постоје 

и колика су сужења крвних судова и којих. Све се сними и похрањује у електронску 

архиву, а обично пацијент добије и ЦД са снимком процедуре.То је дијагностички део.  

 Ово је и терапијска метода, јер се у истом акту може урадити тзв PCI или балон 

дилатација - ширење крвног суда или PTCA - уградња стента у крвни суд, уколико 

доктори процене да је индиковано.   

 

 
 

 

Катетеризациона сала у Зрењанину покрива регион Средњобанатског и 

Севернобанатског округа. Ово је од великог значаја за грађане овог региона, пошто се на 

овај начин предузима најсавременији начин збрињавања акутног инфаркта миокарда. 

Ово значи да ће и грађани Баната, у кратком интервалу од постављања дијагнозе ове 

болести, добити најсавременији начин лечења акутног инфаркта миокарда. Тиме ће се 

знатно смањити степен морталитета и смањити могућност компликација које даје ова 

болести. 

Медицински тим из катетеризационе сале, посебну захвалност дугује управи 

Опште болнице Зрењанин, водећим структурама Интерног одељења и Коронарне 

јединице, као и едукаторима из ИКВБВ С.Каменица, на великој помоћи и могућности да 

се едукују у овој захтевној медицинској процедури. Катетеризациони тим чине: др Урош 

Бачић, др Игор Китареску, медицинске сестре-инструментарке Слађана Кнежевић и 

Олгица Марков, виши радиолошки техницари Бранислав Непергаћа и Арпад Пакаи. 

 

Др Игор Китареску, специјалиста интерне медицине, 

Др Урош Бачић, специјалиста интерне медицине 
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ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

Интегрисани здравствени информациони систем Републике Србије (ИЗИС) 

представља централни електронски систем, у коме се чувају и обрађују сви медицински 

и здравствени подаци пацијената, подаци здравствених радника и сарадника, подаци 

здравствених установа, здравствене интервенције и услуге извршене у установама, 

подаци електронских упута и рецепата, подаци о заказивању за специјалистичке 

прегледе, дијагностичке процедуре и хируршке интервенције. 

 Применом система се повећава квалитет услуга пацијентима, повећава се 

транспарентност информација, повећава се благовремено извештавање пацијената и 

шире јавности, обезбеђује транспарентан и објективан став према пацијентима и 

побољшава приступ здравственим установама, смањењем времена чекања на третман. 

 Систем омогућује лак и ефикасан унос и ажурирање података кроз једноставан и 

интуитиван кориснички интерфејс. Систем је интегрисан са постојећим системима који 

се користе у Министарству здравља или у здравственим установама  у државној својини. 

Обезбеђује  доступ здравствених података свим учесницима у здравственом систему у 

складу са њиховим правима, улогама и одговорностима. 

 У Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин се од септембра 2016. године овај 

систем користи у раду амбуланти Одељења специјалистичко консултативних прегледа. 

До тог момента, слободно време за заказивање првог прегледа се кретало 1 – 5 месеци. 

Увођењем овог програма у рад, пацијенти немају потребе да долазе како би заказали 

преглед. Самим тим, гужве су приметно смањене, као и време чекања на први преглед. 

У нашој установи постоји Тим за имплементацију и праћење рада ИЗИС-а. 

Координатор Тима је др Владимир Арбутинов – помоћник директора за медицинска 

питања, а чланови су: др Драгана Дујин Бајат, МСц Маја Остојић, др Сања Ђурин, др 

Растислав Филко и др Срђан Радојевић. 

У циљу унапређења рада у ИЗИС-у и превазилажења проблема, у сталном смо 

контакту са домовима здравља, Клиничким центром Војводине, као и са Републичким 

фондом за здравствено осигурање. 

 

 

 

ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 Др Марија Кункин – специјализација из патологије 

 Др Велимир Чолак – специјализација из интерне медицине 

 Др Стефан Веселиновић – специјализација из урологије 

 Др Немања Микић – специјализација из опште хирургије 

 Др Марија Бачикин – специјализација из интернистичке онкологије 

 Др Љубиша Мургић – специјализација из анестезиологије, реаниматологије и 

интензивне терапије 

 Др Рајка Станојловић – субспецијализација из медицине бола 
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  ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ ЗРЕЊАНИН НА 

            КОНКУРСУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО 

 

 

На основу Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање изградње, 

одржавања и опремања здравствених установа у 2017. години број:138-401-3718/2017-2, 

додељују се средства у укупном износу од 193.000.000,00 динара. 

Општој болници „Ђорђе Јоановић„ Зрењанин су опредељена средства за набавку, 

монтажу и пуштање у рад расхладног постројења - Чилера са ваздухом хлађеним 

кондензатором расхладног капацитета 1,2МW у износу од 15.700.000,00 динара и 

набавку подног стационарног дигиталног РТГ апарата за Одељење радиологије у износу 

од 10.000.000,00 динара, што укупно износи 25.700.000,00 динара. 

 

 

I НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС ГЛАВНИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ 

БИЋЕ ОДРЖАН У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

I Национални Конгрес главних сестара Србије „ЗНАЊЕМ ДО ПРОМЕНА“ биће 

одржан у Зрењанину, у организацији Савеза удружења здравствених радника Србије и 

Друштва медицинских сестара-техничара и бабица Србије, под покровитељством 

Министарства здравља Републике Србије и Коморе медицинских сестара и здравствених 

техничара Србије. Рад Конгреса помогла је Комора медицинских сестара и здравствених 

техничара Србије – огранци Београд, Ниш, Крагујевац и Ужице. 

Конгрес ће бити одржан у периоду 23.11 – 26.11.2017. године, у сали хотела 

„Војводина“. Акредитован је за лекаре специјалисте свих специјалности, медицинске 

сестре, здравствене техничаре, лабораторијске техничаре, физиотерапеуте и друге. 

Конгрес је акредитован од стране Здравственог савета Србије под 

акредитационим бројем D-1-591/1 и бодован са следећим бодовима:   

12 бодова – предавачи по позиву 

9 бодова – усмена презентација 

7 бодова – постер презентација 

6 бодова – пасивни слишалац 
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ТРАДИЦИЈА ДУГА 43 ГОДИНЕ  

 ДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 

 

 

Савез здравствених радника Зрењанин и Удружење здравствених радника Ужице 

имају веома успешну сарадњу и већ 43 године одржавају традицију дружења и 

организовања узајамних посета, што је 2014. године, на 40. годишњицу дружења, 

крунисано братимљењем и потписаном повељом “Да траје вечно…” 

Ове године домаћини су били Ужичани који су угостили 18 здравствених радника 

Средњобанатског округа и том приликом организовали посету Спомен-комплексу 

„Кадињача“, аеродрома „Поникве“, упознавање са историјским значајем манастира 

„Рујно“ у Биосци и посета селу Стапари. 

 

 

 
АКЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ БЕСПЛАТНИХ ПРЕГЛЕДА 

МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА 

 

 

У склопу акције коју је организовало Министарство здравља Републике Србије, 

до сада су у здравственим установама одржане две акције превентивних бесплатних 

прегледа за све грађане. 

У Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин је 17.09.2017. године ово право, 

искористило 105 суграђана, од тога 19 без здравственог осигурања. Вршено је мерење 

крвног притиска, шећера у крви и ЕКГ. 

У Републици Србији је тога дана у 61 здравственој установи прегледано 

6.195 грађана. 

У склопу акције која је одржана 15.10.2017. године, поред Опште болнице, 

укључен је и Дом здравља «Др Бошко Вребалов» Зрењанин. Интересовање суграђана је 

било велико. У Општој болници Зрењанин је 125 суграђана обавило вађења крви на 

ПСА (тумор маркер простате), а ултразвук абдомена је обављен код  241 суграђана. У 

Дому здравља Зрењанин је обављено 55 гинеколошкиш прегледа, у склопу којих је 

рађена и колпоскопија и ПАПА тест.  

У Републици Србији је тога дана у 123 здравствене установе прегледано чак 

17.070 грађана. 

Нико од грађана који су прегледани није имао озбиљнијих тегоба које би 

захтевале ургентно збрињавање. 
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ОБЕЛЕЖЕНА ЛЕКАРСКА СЛАВА – СВЕТИ ВРАЧИ КОЗМА И ДАМЈАН 

 

 

 
 

 

Лекарска слава – Свети врачи Козма и Дамјан је обележена у организацији 

Подружнице лекара Зрењанин 14. новембра 2017. године литургијом и резањем 

Славског колача у Храму Успећа Пресвете Богородице, након чега је у Духовном центру 

“Преподобни Рафаило Банатски” организован свечани пријем.У вечерњим сатима 

лекари су прославу наставили на традиционалном лекарском балу који је одржан у 

хотелу „Војводина“. 

Кумови славе су брачни пар др Свјетлана Ждрале, шеф Одсека неонатологије 

Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин и Мр сци др Здравко Ждрале, в.д директора 

Завода за јавно здравље Зрењанин. Кумство је преузела др Милоранка Кијурски Петров, 

лекар Дома здравља Зрењанин. 

 

 
 

 

Свети Козма и Дамјан се сматрају заштитницима лекарске професије. Према 

предању, светитељи су помагали и лечили не тражећи за узврат ништа "ради добитка и 

богаћења“, већ „Бога ради", па су у народу познати као свети Безсребреници.  



 9 

Они су браћа по телу, родом из Азије, сијали су добрим делима, па добише од Бога дар 

исцељења и дароваше здравље и душама и телима лечећи сваку слабост и сваку немоћ. 

Записано је такође да је Козма "љуто замерио Дамјану када је од Паладије, жене коју су 

излечили од тешке болести, узео три јајета и да је чак тражио да га по смрти не сахране 

поред брата". Светитељи су ипак сахрањени један поред другога у месту Фереману. 

 Светитељи Козма и Дамјан, у народу познати и као свети Врачи, представљају се 

на иконама и фрескама у средњовековној одежди, с ковчежићима у којима су носили 

лекове. Једна од најпознатијих фресака с ликовима светих Козме и Дамјана налази се у 

Пећкој Патријаршији, изнад саркофага архиепископа Данила Другог.  

 

 
 

 

СВЕТСКИ ДАН СРЦА ОБЕЛЕЖЕН У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Први пут се Светски дан срца, акција глобалног превентивног карактера спровела 

у Зрењану од 28. до 29. септембра 2017. године у организацији Удружења кардиолога 

Србије Подружнице Банат и Завода за јавно здравље Зрењанин.  

Ове године тема Светског дана срца је превеција кардиоваскуларних болести са 

слоганом „Пренеси знање,  чувај своје срце“.  Покушали смо да  најширим друштвеним 

слојевима укажемо  на  значај превентивних мера за спречавање настајања, обољевања и 

умирања од кардиоваскуларних болести.  

Прве манифестације је осмислила Светска федерација за срце 2000. године, а 

прихваћена је у светским метрополама  и обележавана је сваког последњег петка у 

септембру.  

Она има визуелни идентитет, усмерен на скретање пажње на Светски дан срца 

који се састоји у томе да се у ноћи између четвертка и петка (28-29. септембар) објекти  

који симболизују град осветле у црвену боју,  а током петка се одржавеају манифетације 

усмерене према истицању значаја превенције кардиоваскуларних болести.  
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Ове године је Удружење кардиолога Србије и њен председник, професор Бранко 

Белеслин одлучило да се Свестки дан срце обележи не само у Београду него и у свим 

срединама у Србији где постоје  лекари и медицински радници  који препознају и желе 

да пренесу поруку о здравим животним навикама својим суграђанима. Око 20 градова у 

Србији се одазвало овој иницијативи, међу првима и наш Зрењанин. 

 

Чињеница да је Средњобанатски округ по броју коронарних болесника, по стопи 

обољевања и умирања од кардиоваскуларних болести при неславном врху у земљи,  нас 

је додатно мотивисао да се укључимо и дамо највећи могући допринос ширењу поруке 

да никаква терапија не може заменити превенцију кардиоваскуларних болести.  

Акција је спроведена у организацији Светске федерације за срце (World Heart Federation)  

и Светске здравствене организације (World Health Organizition), а у Србији у  

организацију  Удружења кардиолога Србије, Завода за јавно здравље Србије, под 

покровитељством Министарства здравља и Српске академије наука и уметности уз 

подршку на локалном нивоу  Црвеног крста Зрењанин,  Дома здравља “Др Бошко 

Вребалов”, Опште болнице “ Ђорђе Јоановић”.  
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 Акција је подржана од стране Градске управе, предшколске и школске управе 

града, Савеза за школски спорт, Спортског савеза града Зрењанина, компанија Дигинет, 

ПерСу, Огрев,  Културног центра Зрењанина, Удружења бициклиста града Зрењанина, 

као и локалних медија. 

У ноћи између 28. и 29. септембра у црвеној боји је засијала позната зрењанинска 

ћуприја и зграда Народног позоришта најављујући акцију превентивног одређивања 

"кода здравља" грађана. 

На главном градском тргу смо 29. септембра организовали превентивно 

одређивање нивоа шећера у крви, мерења крвног притиска, телесне висине и телесне 

масе, као и индекса телесне масе  уз коментар и савет  о њиховом значају који су давали 

чланови тима  састављени од лекара опште праксе, нутриционисте и специјалиста 

кардиолога.  У исто време се на тргу одвијала акција анимације деце предшколског 

узраста где су најмлађи наши суграђани сем  дивних цртежа на тему здравља  које су 

нам донели  на  поклон извели на њима својствен начин и прави рекреативни 

перформанс  уз музику и стручну помоћ активиста из Савеза за школски спорт.  

 

 

Ученици основних и средњих школа су, са друге стране имали прилику да чују 

зашто је већ у њиховом узрасту од суштинског значаја посветити пажњу здравим  

животним навикама, контроли телесне масе, редовној физичкој активности, избегавања 

употребе дувана и алкохола као и потребе за периодичним превентивним прегледима. 

Ученици су имали и јединствену прилику да њихови вршњаци  волонтери и 

демонстратори  Црвеног крста на луткама за реанимацију демнострирају основне 

вештине пружања прве помоћи и кардиопулмоцеребралне реанимације.   

По нашој процени је акција за ових неколико сати обухатила више од 250 грађана 

и преко 300 деце од најмлађих до матураната. 

Захваљујемо им се на доброј вољи и позитивном приступу овом подухвату и 

надамо се да ће следеће године ова акција већ бити традиционална са још више добрих и 

иновативних садржаја. 

Золтан Лазар, интерниста кардиолог, председникподружнице Банат Удружења 

кардиолога Србије 

Јелена Лукић Петров, интерниста кардиолог, потпредседник подружнице Банат 

Удружења кардиолога Србије 
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ИЗВРШЕНА ПРОВЕРА ПЛАНА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

 

Дана 18.10.2017. године у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин извршена 

је редовна годишња практична провера планских решења из Плана за ванредне 

ситуације Опште болнице. 

Изведена је вежба под називом „Пламен 17“, а која је организована и спроведена на 

основу Одлуке о организовању и извођењу вежбе и Елабората за њено извођење. Овим 

документима утврђени су циљеви и задаци вежбе.  

Вежбом је руководила в.д. директорка Опште болнице, др Ивана Тешић, а Иван 

Дајић, шеф Одсека одбране и заштите, координирао је и усмеравао вежбовне 

активности. 

Циљ вежбе био је да се провере, обуче и оспособе запослени, као и Служба 

обезбеђења за извршавање задатака у случају избијања пожара и провера спремности за 

ефикасну заштиту и евакуацију. 

Задаци који су постављени пред учеснике у вежби били су: идентификација и 

дојава пожара, локација пожара и њено обезбеђење, обавештавање ватрогасно-

спасилачке јединице и припреме за њен долазак, обезбеђење услова за њено деловање 

(ослобађање прилаза објекту, искључивање струје, плина и лифтова) и почетно гашење 

пожара. Такође, задатак је био и извршити припреме за евакуацију људства и 

садејствовати у евакуацији 

Вежба „Пламен 17“ изведена је на Офталмолошком одељењу, уз активно учешће 

запослених, Службе обезбеђења Опште болнице и Ватрогасно-спасилачке јединице из 

Зрењанина.  
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ПИСМО ПАЦИЈЕНТА ОДЕЉЕЊУ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ 

 

 

Благо онима којима сте ви ћерке, супруге (супруг), мајке, баке. Свака вама част за бригу, 

труд. Не бих никога истакао јер све можете бити само за 10+ и више. Да нисам био на 

вашем Одељењу, не бих знао да тако нешто постоји у болници. За све вам се од срца 

захваљујем и желим много успеха, како у раду, тако и у приватном живоу. Наставите 

тако! Стварно сте најбоље. Браво за лекарке, браво за медицинске сестре (брата), 

спремачице. ХВАЛА! 

 

Живојин Јон 

11.11.2017, Сутјеска 
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Синдикална страна 

 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  

 

У протеклом периду, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити 

опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин имао је доста активности. У организацији 

нашег синбдиката одржана су два семинара у Новом Саду и Београду, са темама о новом 

Закону о запосленима у јавним службама, мирном решавању спорова, и Закону о 

безбедности и здрављу на раду. 

Такође смо имали конструктиван састанак са новим менаџментом болнице где 

смо изнели проблеме и све друге битне ствари везане за нашу установу. 

Договорено је да се на Новом линку постави фолдер са информацијама 

синдиката. 

До 31.12.2017. важи Посебан колективни уговор, тако да ћемо ми као једини 

репрезентативан синдикат у нашој установи ускоро започети преговоре за потписивање 

новог. 

Такође, од 01.01.2018 ступиће на снагу и нов каталог радних места. 

Све информације важне за радноправни и материјални полаожај запослених у здравсту 

можете видети на нашем сајту www.szvzr.rs или на Новом линку болнице 

 

                                                                                                     Председник Синдиката 

                                                                                                      Александар Недељков 

 

 
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ 

 

Дана 27.10.2017. године је у Сомбору одржана редовна изборна скупштина 

Независног синдиката Јавних служби Војводине. Свечани део Седнице одржан је под 

мотом „За достојанствен рад – стоп корпоративној похлепи – свету је потребно повећање 

плата“. Уводну презентацију је одржао Проф. Хаџи Здравко Ковач, досадашњи 

председник НСЈСВ, приказан је и тематски филм о светским развојним циљевима.. 

Делегате су поздравили представници Војног и Полицијског синдиката Србије. Извештај 

о раду поднео је досадашнји председник, усвојене су измене и допуне статута и изабрано 

је ново руководство. 

За потпредседника Независног синдиката Јавних служби Војводине изабран је 

Слободан Јанковић, председник Синдиката у Општој болници Зрењанин. 

 
Председник Синдиката 

Слободан Јанковић 

 

СИНДИКАТ РАДНИКА У ЗДРАВСТВУ И 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ВОЈВОДИНЕ 

 

Синдикат радника у здравству и социјалној заштити Војводине у текућој години је имао 

низ активности : 
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-  У априлу месецу је упућен захтев у име Синдиката министарки без 

портфеља др Славици Ђукић Дејановић како би се укинуо Закон о забрани 

запошљавања. 

-  Јуна месеца је одржан семинар Синдиката са темом „Закон о запосленима у 

јавним службама“, а у истом периоду је упућен захтев потрпедседнику Владе 

Србије за повећање зарада због лошег социјално-економског положаја 

запослених у здравству. 

- У августу месецу је одржан протест у Београду против доношења Закона о 

запосленима у јавним службама, где је и наш Синдикат узео учешће. Поново је 

упућен захтев министарки без портфеља, др Славици Ђукић Дејановић о укидању 

Закона о забрани запошљавања где до данашњег дана нисмо добили одговор. 

- Септембра је одржан састанак са новим руководством Опште болнице, где 

је дискутовано о дефициту кадрова свих профила, прековременом раду, 

неплаћеном одсуству које је пооштрено по усменој препоруци Покрајинског 

секиретаријата само за здравствене раднике. Договорено је да ће се сарадња 

између менаџмента и Синдиката побољшати у смислу редовнијег и 

благовременог обавештавања представника репрезентативних синдиката у 

Установи.  

- Од 01.01.2018.год. ступа на снагу Каталог радних места у јавном сектору, 

који предвиђа да око 2000 постојећих послова буде сведено на 870, тако да ће 

бити вреднована идентична задужења у различитим службама. 

- Дана 01.06.2017.год. је одржана редовна Покраинска Скупштина Синдиката 

с обзиром на то да је мандат од 4 године претходном руководству истекао, и 

изабрано је ново руководство: за Председника Извршног одбора Покраинског 

одбора Синдиката радника у здравству и социјалној заштити Војводине изабран 

је Зоран Лудошки, а за Генералног секретара Покраинског одбора Синдиката 

радника у здравству и социјалној заштити Војводине изабрана је Ивана Миловац. 

- У Собору је 27.10.2017.год. одржана  редовна Изборна скупштина НСЈСВ 

где је за Председника изабран Душан Кокот. 

- Дана 01.11.2017.год. у име Синдиката упућен је захтев премијерки Владе 

Републике Србије, Ани Брнабић  везано за Закон о запосленима у јавним 

службама где се Синдикат апсолутно противи том закону. 

- Што се тиче активности самог Синдиката у Установи, за своје чланове су 

организовани рекреативни одмори ( Грчка-Ставрос и Полихроно, Бања 

Аранђеловац, Црна Гора-Чањ), а након позитивних утисака чланова Синдикат ће 

наставити са организовањем рекреативних одмора. Члановима Синдиката је у 

овој години подељено 223.000,00 динара неповратне солидарне помоћи.  

 

 

                                                     Председник Синдиката 

                                     Горица  Полдруго 

                                                                                    

 
НОВОГОДИШЊA ПРОСЛАВА ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ 

ЗРЕЊАНИН БИЋЕ ОДРЖАНА 22.12. 2017. ГОДИНЕ У ХОТЕЛУ „ВОЈВОДИНА“ 

СА ПОЧЕТКОМ У 20.00 H 
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Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе 

 

 

 

 
 

 

 

 

Нашим радницима: 

 

 Јасмини Тимин, медицинској сестри и њеном супругу Александру, честитамо 

рођење сина! 

 Ивани Лазић, медицинској сестри и њеном супругу Рајку, честитамо рођење 

сина! 

 Јелени Крчмар, лабораторијском техничару и њеном супругу Кости, честитамо 

рођење сина! 

 Сандри Рајчевић, медицинској сестри и њеном супругу Борку Цветићу, честитамо 

рођење ћерке! 

 Бранкици Давидовић, медицинској сестри и њеном супругу Владимиру Мандићу, 

честитамо рођење ћерке! 

 Јелени Дурсун, медицинској сестри и њеном супругу Петру, честитамо рођење 

сина! 

 Сандри Попић, медицинској сестри и њеном супругу Мунћан Марину, честитамо 

рођење ћерке! 

 Др Дору Орзи, лекару на специјализацији интерне медицине, и његовој супрузи 

Александри, честитамо рођење сина! 

 Александри Стојановић, медицинској сестри и њеном супругу Немањи, 

честитамо рођење сина! 

 

 


