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НОВА ТЕХНОЛОГИЈА 

МУЛТИПАРАМЕТАРСКА АГРЕГАЦИЈА ТРОМБОЦИТА 

 

 

Од фебруара 2018. године у нашој установи уведена је нова метода контроле 

антиагрегационе терапије и испитивања функције тромбоцита на апарату 

„Multiplate”. Апарат ради на принципу импедантне агрегометрије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Примена тестова агрегације тромбоцита обухвата: 

 

 Индивидуализацију антиагрегационе терапије – да ли је изабрана права 

терапија, дата одговарајућа доза и успостављен добар режим дозирања, да ли 

постоји адекватан одговор на примењену терапију, да ли се јавила 

резистенција на лекове и да ли постоји ризик од тромбозе стента? 

 Рутинске преоперативне анализе код пацијената на антиагрегационој терапији 

којима се одређени број дана пред операцију укида терапија да би се видело 

да ли се функција тромбоцита вратила на нормалу и да ли постоји ризик од 

крварења у току операције. Тиме се могу значајно смањити пери и 

постоперативна крварења и смањити губици крви, односно потреба за 

трансфузијом крви и крвних продуката. 

 Предикцију трансфузије тромбоцита због крварења узрокованог применом 

антиагрегационих лекова 

 Контролу комплијансе 

 Праћење интеракције лекова 

 Утицај различитих фактора на антиагрегациону терапију 
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Доступни су следећи тестови : 

 

 ASPI тест: активатор је арахидонска киселина као супстрат за деловање 

циклооксигеназе (за мониторинг препарата ASA) 

 ADP-HS тест: активатори су ADP који делује на P2Y12 рецептор на површини 

тромбоцита и PGE1 за повећану осетљивост теста (за мониторинг 

клопидогрела, тиклопидина, прасугрела ...) 

 TRAP тест: TRAP-6 је активатор рецептора тромбина на површини 

тромбоцита (за мониторинг инхибитора II b/IIIa рецептора односно функције 

тромбоцита) 

 

Анализе се раде из узорка пуне крви узете у епрувете на литијум –хепарину. 

Потребно је попунити одговарајући „Упут за тестове функције тромбоцита” који се 

налази у Новом линку. 

 

   Начелник Службе трансфузије 

Др  Драгана Попов, спец. трансфузиолог 

 

 

 

 

 

НОВИНА: ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ВРЕДНОСТИ 

ПРУЖЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 

 

У оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије, Министарства здравља и 

Републичког фонда за здравствено осигурање, у склопу активности за унапређење 

финансирања здравствене заштите, планирано је да се у 14 пилот болничких установа, у 

јуну 2018. године започне са издавањем Информације о вредности пружених 

здравствених услугао сигураном лицу финансираних из средстава обавезног 

здравственог осигурања.  

Овим, осигурано лице након стационарног лечења остварује право на увид у 

трошкове лечења. Поред тога, циљ је и подизање свести грађана о трошковима 

здравствене заштите и унапређење контроле трошкова болничког лечењ. 

Претходно је потребно извршити неопходне припреме у оквиру болничког 

информационог система у Установи, као и обуку овлашћеног лица.  

Издавање Информације није обавезно. Она се осигураном лицу може издати само 

уз писану Изјаву осигураног лица о сагласности са руковањем подацима о личности.   
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УСКОРО НОВА ПРОЦЕДУРА У САЛИ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ 

 

Ангио сала у Зрењанину је почела са радом 23.10.2017. године. Од тада, уз надзор 

колега са Института за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица урађено је укупно 

131 коронароиграфија, закључно са 06.06.2018. године, од тога 41 особа женског пола и 

90 особа мушког пола. Од 01.01.2018. закључно са 06.06.2018. урађено је укупно 80 

пацијената. 

Од укупног броја интервенција, код троје болесника имали 

смо компликације приликом интервенције, које спадају у домен ризика приликом 

интервенције, а које су успешно решене. 

 У овом моменту се у Општој болнци Зрењанин ради дијагностичка 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 крвних судова који исхрањују срце. 

У плану је увођење нове процедуре, елективне PCI - перкутана коронарна 

интервенција. То је терапијска процедура којом се на месту сужења коронарног крвног 

суда пласира интраваскуларна протеза (стент), чиме се прошири сужени крвни суд. 

Почетак рада ове процедуре очекујемо до краја јуна 2018. године.  

Сала за хемодинамску обраду функционише у следећем саставу: 

 

Др Урош Бачић, кардиолог 

Олгица Марков, мед.сестра инструментарка 

Бранислав Непаргаћа, Ртг техничар 

Арпад Пакаи, струковни медицински радиолог 

Вера Јованов, струковни медицински радиолог на обуци 

Дејан Клепић, мед.техничар на обуци 

Кристијан Бодо, мед.техничар на обуци 
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НОВ ЗАКОН О ТРАНСФУЗИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ 

 

 

               У складу са новим  Законом о трансфузијској медицини који је усвојен у 

Скупштини прошле године, од 1. маја 2018. године је измењен начин прикупљања крви 

на територији Средњобанатског округа. 

  У складу са Законом, пет овлашћених транфузијских установа у Републици 

Србији – у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Београду (Институт за трансфузију крви и 

ВМА) ће моћи да се баве планирањем, прикупљањем, тестирањем и дистрибуцијом 

крви. Службе у општим болницама које су се до сада тиме бавиле, постају тзв. банке 

крви. 

 

 
 

 

 Овлашћена трансфузијска установа за Војводину је Завод за трансфузију крви 

Војводине у Новом Саду. Банка крви у Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин 

свакодневно овлашћеној установи доставља податке о залихама крви. Испорука крви се 

врши једном до два пута недељно, а у ванредним ситуацијама ће бити обезбеђене и 

додатне количине. 

Делатност болничке банке крви обухвата праћење примене крви и крвних 

продуката у лечењу пацијената, управљање резервама крви, специјалне анализе за 

пацијенте и труднице, анализе из области хемостазе, контролу антикоагулантне терапије 

(тромботест), затим контролу антиагрегативне терапије, аутологне трансфузије и 

интраоперативно спашавање крви. 

Сам систем давалаштва крви је измењен. Појединац добровољни давалац није више у 

могућности да као до сада,  сам дође у Болницу како би дао крв. Акције добровољног 

давања крви су организоване по утврђеном календару. 

             Црвени крст у сарадњи са овлашћеном трансфузијском установом, у нашем 

случају са Заводом за трансфузију крви Војводине, ће спроводити акције давалаштва.  

             Овакви закони већ постоје у развијеним европским земљама, као и у Хрватској, 

Републици Српској и Македонији. Искуства наших суседа показују да је у самом старту 

примене Закона дошло до одређеног пада у броју давалаца док се сви нису у том послу 

снашли, након чега је био приметан чак и раст броја добровољних давалаца крви. 

  Апсолутно безбедна крв не постоји, али нове технологије које су обезбеђене за 

ових пет центара, омогућавају врло високе нивое тестирања, чиме је крв безбеднија. 
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Нови Закон о трансфузијској медицини пружа већу безбедност и квалитет, 

почевши од тестирања, припреме компонената, складиштења и дистрибуције јединица 

крви. 

Локална организација Црвеног обавештава грађане о акцијама добровољног 

давања крви. У њима учествују здрави грађани од 18 до 65 година који имају више од 50 

килограма тежине. 

Овим путем апелујемо на добровољне даваоце да се руководе хуманим мотивима 

и да покушају да се прилагоде новој организацији. Као и до сада, крв коју дају служи за 

лечење наших суграђана којима је помоћ преко потребна. 

 

 
 

 

 

 
САГЛАСНОСТ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

 

Од почеетка 2018. године, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је Општој болнициц „Ђорђе 

Јоановић“ Зрењанин дала сагласност  за пријем у радни однос на неодређено време за 

попуњавање слободних, односно упражњених радних места за укупно 33 радна места од 

чега: 

 

- 9 доктора медицине 

- 2 више медицинске сестре – техничара 

- 12 медицинских сестара – техничара са средњом стручном спремом 

- 2 техничка радника са средњом стручном спремом 

- 8 спремачица здравствених просторија 
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ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

 

 

 Дана 02.03.2018. године су у Покрајинској влади директорима 18 

здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, 

уручени уговори вредни 400 милиона динара, за набавку медицинских 

апарата и друге опреме. 

Општој болници ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин су опредељена средства за 

набавку колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије у 

износу од 8.500.000,00 динара, колор доплер ултразвучног апарата за 

потребе кардиологије у износу од 9.000.000,00 динара и санацију 

хидроизолације равног крова објекта Нове болнице у износу од 

7.450.800,00 динара, што укупно износи 24.950.800,00 динара. 

 Уговоре је уручио председник Покрајинске владе Игор Мировић, који је 

рекао да је Покрајинска влада, уз залагање самих здравствених установа у 

Војводини, успела да заустави негативне процесе у здравственом систему 

на територији Војводине и да ову област стави у врх приоритета. 

Покрајински секретар за здравство Доц. др Зоран Гојковић је навео да је 

Покрајинска влада за унапређење здравства у Војводини у прошлој години 

обезбедила 1,85 милијарди динара и да се данас потписаним уговорима у 

вредности од 400 милиона динара, наставља са улагањима, што говори о 

односу Покрајинске владе према здравству и свести о улози и значају 

опремања здравствених установа најсавременијом опремом. 

 

 На основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство за 

финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и 

немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години, број: 138-

401-1403/2018-2 додељују се средства у укупном износу од 

1.000.000.000,00 динара.  

Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је за набавку медицинске 

опреме опредељено 30.128.000,00 динара. 
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ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

ПРОЈЕКТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНОГ ОКРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Удружење "Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК" је на основу јавног позива 

који је објављен крајем јануара 2018. године спровело бодовање пристиглих предлога 

пројеката за финансирање пројеката у циљу унапређења животног окружења грађана. 

          Првобитно, планиран износ је био 200.000,00 динара, међутим, због великог броја 

пристиглих пријава износ је увећан на 295.770,00 динара. 

  Међу 9 изабраних је и Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, којој је 

припало 33.930,00 динара, а нових 28 садница већ красе болнички круг: Црни бор, 

Кугласти багрем, Јавор, Црвенолисна шљива, Јасен, Златна смрча, Бодљикава смрча. 
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РАСХЛАДНО ПОСТРОЈЕЊЕ СПРЕМНО ЗА  

ПРЕДСТОЈЕЋЕ ЛЕТО 

 

 

Због квара расхладног система - чилера, централна климатизација у згради Нове 

болнице je представљала вишегодишњи проблем. Радила је са свега  21,17% капацитета. 

Било је неопходно вршити хлађење селектовано, по приоритетима. При високим 

спољним температурама, то је представљало велики проблем у раду запослених и 

пацијентима. Долазило је до застоја и кварова у раду медицинске и немедицинске 

опреме јер је у датом простору немогуће достићи захтевану температуру. Такође, није 

било могуће обезбедити континуиран рад операционих сала јер је температура у 

просторијама достизала преко 30 степени. Расхладне јединице су радиле под великим 

оптерећењем и на граници издржљивости.  

             На основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, за 

финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених 

установа, 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.  

 Монтажа је извршена у периоду од 27.01. до 30.01.2018. године. Због припреме 

система климатизације за летњу сезону, дана 23.04.2018. године је пуштен у рад чилер, 

који ће обезбедити адекватне услове за рад на одељењима у објекту Нове болнице. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 10 

ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ 

 

 

Први семинар за чланове радних група центара за жртве сексуалног насиља у 

оквиру пројекта „Унапређивање подршке женама са инвалидитетом“ одржан је 

24.05.2018. у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин. Кључна тема семинара је 

препознавање специфичности начина на који се остварују права, односно задовољавају 

потребе жена са Инвалодитетом које су доживеле насиље у породици, са нагласком на 

сексуално насиље. 

 

 
 

 

 

Сексуално насиље је озбиљно питање јавног здравља и људских права са 

последицама по физичко, ментално, сексуално и репродуктивно здравље жена. Уз то, 

сексуално насиље, сексуалност жена са инвалидитетом и жена уопште, у овдашњој 

култури граничи се са табуом. Због тога је пројекат „Унапређивање подршке женама са 

инвалидитетом“, који организација ... ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА из Новог Сада 

спроводи у сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност  и 

оснаживање жена – UN Women, и уз финансијску подршку Европске комисије, усмерен 

ка центрима за жртве сексуалног насиља. Ови центри, основани при општим болницама 

у седам градова Војводине, резултат су пројекта „Заустави – заштити – помози“ који 

спроводи Покрајински секретаријат за здравство у сарадњи са Центром за подршку 

женама из Кикинде, уз финансијску подршку УНТФ-а. 

 

 

 

 

ТРИБИНА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА  ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА 

 

На трибини одржаној у Градској кући 18.04.2018. године представљене су услуге, 

досадашњи рад и напредак Центра за жртве сексуалног насиља, са циљем да се ова 

тематика  приближи професионалцима из локалних институција и широј јавности. 
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 На трибини су учествовли: др Ивана Тешић - директорка Опште болнице „Ђорђе 

Јоановић” Зрењанин, др Милица Поучки - руководилац Радне групе за имплементацију 

модела Центра за жртве секуалног насиља у Општој болници Зрењанин, Радослава 

Аралица - локална координаторка у Зрењанину, испред зрењанинског едукативног 

центра (НВО) и Јована Поповац - саветница у Центру за жене жртве сексуалног насиља, 

задужена за пружање психо-социјалне подршке.  

 

 

 

 

 

У септембру 2016. године, у Општој болници “Ђорђе Јоановић” у Зрењанину и на 

Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду, 

основани су пилот центри за жртве сексуалног насиља, једини таквог типа у читавом 

региону. Годину дана касније, по моделу ова два успостављена центра, основано је још 

пет центара за жртве сексуалног насиља у Војводини, и то  у Суботици, Сомбору, 

Кикинди, Вршцу и Сремској Митровици. 

Центри за жртве сексуалног насиља на једном месту, бесплатно, женама са 

искуством сексуалног насиља, пружају здравствену, правну и психосоцијалну помоћ и 

подршку.  

У нашој болници оформљена је радна група која је задужена за праћење и 

унапређење рада Центра за жртве сексуалног насиља. Руководилац групе је др Милица 

Поучки, специјалиста гинекологије и акушерства. Психосоцијалну подршку пружају 

обучене саветнице из женеске НВО Зрењанински едукативни центар. 

Просторије центра за жене жртве сексуалног насиља налазе се у згради Болнице и 

у потпуности су опремљене из средстава Пројекта. Ова услуга је окренута према жени и 

читава процедура спроводи се тако да би се избегла додатна трауматизација жртве. Оног 

тренутка када се појави жена која је преживела сексуално насиље спроводи се у 

просторије центра и ту се обављају сви прегледи,  а уз њу је стално саветница.  
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У 2016. години је пријављено 10 случајева саксуалног насиља, у 2017. години 16 

случаја, од тога су две малолетнице млађе од 15 година, а од почетка ове године су 

пријављена два случаја. 

Сексуално насиље подразумева сваку повреду полне слободе и полног морала, 

сваки вид деградирања и понижавања на сексуалној основи. Овај облик злостављања у 

брачним и ванбрачним заједницама један је од најтежих и психички најболнијих облика 

којем је жена изложена, стога га је најтеже доказати и санкционисати. У 85% случајева 

сексуалног насиља жене су познавале учиниоца пре него што се насиље догодило. 10 до 

14%  жена је било силовано од стране партнера након прекида брака/везе најмање 

једном. Процена женских НВО је да само једна од 20 силованих жена пријављује злочин. 

Оснивање пилот ценатара у седам већих градова у Војводини активност је 

пројекта “Заустави – Заштити - Помози – Снажнији институционални одговор на родно 

засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини“. Овај пројекат реализује 

Покрајински секретаријат за здравство у сарадњи са Центром за подршку женама из 

Кикинде. Пројекат финансира Поверенички фонд Уједињених нација за подршку 

акцијама елиминисања насиља над женама и доноси веома важне новине у 

препознавању, заустављању, заштити и помоћи жртвама родно заснованог насиља од 

стране целокупног друштва на територији Војводине. 

Осим оснивања центара за жене жртве сексуалног насиља једна од важних 

активности је и обука професионалаца из области здравства, социјалне заштите, 

полиције и правосуђа о родно заснованом насиљу и механизмима пружања заштите и 

помоћи жртвама. До сада је преко 1500 њих прошло кроз обуке усмерене на   повећање 

сензибилисаности стручњака за препознавање жена са искуством насиља и унапређење 

институционалног поступања према жртвама насиља.   

Насиље према женама у Србији је озбиљан друштвени проблем и важно је 

обезбедити адекватно реаговање, ефикасну сарадњу и координацију између различитих 

институција, збрињавање и заштита жртава, пријављивање и процесуирање починилаца, 

како би се смањио број жртава насиља, нарочито оних са трагичним исходом. У Србији 

је у 2017. најмање 26 жена убијено у породично-партнерском контексту. Све убијене 

жене познавале су учиниоца, а у 23 случаја жене су убијене од стране партнера 

(садашњег/бившег, брачног/ванбрачног). При изношењу овог броја важно је нагласити 

да се ради о случајевима који су доспели у медије и да немамо неки други механизам за 

праћење случајева фемицида.   
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА И 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БАБИЦА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ 

 

 

Међународни дан медицинских сестара и техничара – 12. мај и Међународни дан 

бабица – 5. мај обележени су у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин свечаним 

скупом и уручењем признања медицинским сестрама и техничарима и бабицама, као и 

једном одељењу. 

 

 
 

 

Главна сестра Болнице – Андријана Сантовац и главна сестра Службе 

гинекологије и акушерства – Кристина Пјевац су поздравиле скуп, честитале празник 

свим медицинским сестрама, техничарима и бабицама присетивши се једне лепе поруке: 

„Ако спасиш један живот, ти си херој, ако спасиш стотину, ти си медицинска сестра“.  

Помоћник директора Болнице – др Владимир Арбутинов је у писму упућеном свим 

сестрама и бабицама указао на значај ове професије и пожртвованост и посвећеност свих 

који се њоме баве. 

Признања за дугогодишњи рад и залагање добиле су следеће медицинске сестре и 

техничари: Ђенђи Тислер, Милорад Кнежевић и Јасминка Цветић, као и акушерске 

сестре, у народу познате као бабице: Јеленка Јелисиц Пасуљевић и Етелка Пензес. Ове 

године награда је припала Одсеку гастроентерологије.  
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УРУЧЕНА ДОНАЦИЈА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

 

Општу болницу „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин су крајем фебруара 2018. године 

посетили представници локалне самоуправе, на челу са градоначелником Чедомиром 

Јањићем, представници Удружења грађана „Дуга“ из Аде и „Ефа“ из Нове Црње, на  

челу са председницом Весном Циврић. Заједничком сарадњом остварена је донација 

Болници која је стигла из Немачке захваљујући др Елизабети Фесл де Алемани, а 

обухвата болничке кревете, ормаре, наткасне, душеке, столове, столице, колица за 

скупљање веша, терапијска колица и сл. 

Овом донацијом је комплетно замењен намештај у болесничким собама на 

Одељењу онкологије са Јединицом за палијативну негу.  

 

 

 

 
 

 

 

Директорка Опште болнице др Ивана Тешић се захвалила на донацији која је од 

велике помоћи, јер је увек актуелна потреба за занављањем и обнављањем те врсте 

намештаја, што изискује знатна финансијска средства. Др Тешић је истакла да је ово 

пример успешне и добре сарадње и комуникације између Опште болнице и локалне 

самоуправе која нам је омогућила контакт са донаторима.   

Весна Циврић је рекла да је др Алемани одлучила да ову опрему донира болници 

“Ђорђе Јоановић”, а да је саму логистику допремања донације из иностранства, која 

често уме да буде компликована, Зрењанин решио на најбољи начин и уз добру 

организацију.  

У име Града Зрењанина обратила се начелница Одељења за друштвене 

делатности Градске управе Јелена Драгић. Она је истакла да је ова донација добар и леп 

пример сарадње каква би требало да буде између цивилног сектора и јединица локалне 

самоуправе, а све у интересу наших грађана који користе болничке услуге.  
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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. Наш синдикат је 

једини из Болнице узео учешће и дао конкретне примедбе на нову систематизацију. 

Пошто није било довољно времена да се детаљно каталог прегледа изнели смо само део 

примедби које смо успели у кратком року да погледамо. Детаљну анализу и примедбе 

сви запослени могу видети на нашем сајту www.szvzr.rs. 

Још једном смо показали да смо једини синдикат који активно учествује у 

доношењу свих битних аката, закона и правилника који су важни за радно правни и 

материјални положај свих запослених у здравству. 

Такође смо већ почели са активностима на писању новог Посебног и 

Појединачног колективног уговора и молимо све запослене да узму активно учешће са 

примедбама и предлозима који могу допринети бољем положају свих запослених у 

здравству. 

Све информације важне за радноправни и материјални полаожај запослених у здравсту 

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

 

 

Александар Недељков 

Председник Синдиката  

 

 

 

 
СИНДИКАТ РАДНИКА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ВОЈВОДИНЕ 

 

Синдикат РЗСЗ Војводине, поред редовних синдикалних активности, до сада је одрадио 

и следеће: 

- Донација Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за новогодишње пакетиће 

у износу 100.000,00 динара. 

- Организовано је осмомартовско дружење у Хотелу „Војводина“ и подељени су 

поклон ваучери. 

- Превентивно – рекреативни одмори, лето 2018. године су организовани у Црној 

Гори и Грчкој – Кокино, Неро и Крф. 

- Поводом усклађивања Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова, након обраћања менаџменту наше установе, упутили смо приговор 

министарству државне управе и локалне самоуправе на Каталог радних места. 

- У претходном периоду смо помагали нашим члановима приликом рођења детета 

у виду солидарне помоћи.   

 

ИО Синдиката 

http://www.szvzr.rs/
http://www.szvzr.rs/
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Синдикална страна 

 

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ 

 

 

Независни синдикат Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанинобавештава запослене 

о следећем: 

- Почео је са радом веб сајт синдиката www.nsob.rs на којем ће у будућем периоду 

моћи да добију све благовремене информације. 

- У току су рекреативни одмори за чланове Синдиката и њихове породицеу Грчкој. 

Од 03.06. до 13.06.2018. године, у Пефкохорију, на Халкидикију. 

- Редовна скупштина Синдиката је изабрала нове председнике Синдиката: 

Зељковић Данијелу и Кеврешан Дејана. 

- Скупштина Синдиката је донела одлуку о формирању „Фонда солидарности“ за 

социјално угрожене раднике. 

- Усвојен је Каталог радних места који је припрема за Закон о платама у јавном 

сектору, који би требало да стартује од 1. јануара 2019. године. 

 

Слободан Јанковић 

Председник Синдиката 

                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.nsob.rs/
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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:  

 

 Весни Момчилов, дипломираном економисти и њеном супругу Ненаду честитамо 

рођење ћерке! 

 Др Урошу Бачићу, кардиологу и његовој супрузи татјани Максимовић честитамо 

рођење сина! 

 Ивани Костин, медицинској сестри и њеном супругу Срђану, честитамо рођење 

сина! 

 Зорану Мијатову, медицинском техничару и његовој супрузи Драгани, честитамо 

рођење ћерке! 

 Др Весни Васић, лекару на специјализацији трансфузиологије и њеном супругу 

Милану честитамо рођење сина! 

 Вирђинији Кадарјан, медицинској сестри и њеном супругуСебастијану, 

честитамо рођење близанаца – два дечака! 

 Др Соњи Кункин, лекару на специјализацији из радиологије и љеном супригу, др 

Вањи Кункин, лекару на специјализацији из хирургије честитамо рођење ћерке! 

 Мирославу Кеврешану, помоћном раднику и његовој супрузи Валентини 

честитамо рођење ћерке! 

 Јовани Палалић, медицинској сестри и њеном супругу Маринку Манојловићу 

честитамо рођење ћерке! 

 Богдану Војину, медицинском техничару и његовој супрузи Ивани Митровић 

Војин честитамо рођење ћерке! 

 Дејану Момирском, медицинском техничару и његовој супрузи Данијели 

честитамо рођење сина! 


