ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ
ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

-Део Правилника који се односи на приватну праксу2) ПРИВАТНА ПРАКСА
Члан 40.
Приватна пракса може се основати и обављати одређене послове здравствене
делатности ако у погледу кадра има:
1) у ординацији лекара - једног доктора медицине; у ординацији стоматолога –
једног доктора стоматологије; у специјалистичкој ординацији -једног доктора
медицине, односно доктора стоматологије специјалисту одговарајуће гране
медицине односно стоматологије, а у специјалистичкој ординацији из
хируршких грана медицине, односно стоматологије и једног здравственог
радника са вишом односно средњом школском спремом;
2) у поликлиници – три доктора медицине, односно доктора стоматологије
различитих специјалности и две медицинске сестре – техничара са вишом
односно средњом школском спремом;
3) у лабораторији: за медицинску односно клиничку биохемију -једног
дипломираног фармацеута - медицинског биохемичара или специјалисту из
одговарајуће гране медицине, односно фармације и једног лабораторијског
техничара са вишом односно средњом школском спремом; за микробиологију и
патохистологију: једног доктора медицине специјалисту из одговарајуће гране
медицине и једног лабораторијског техничара са вишом односно средњом
школском спремом;
4) у апотеци - једног дипломираног фармацеута;
5) у амбуланти: за здравствену негу - једну медицинску сестру - техничара са
вишом односно средњом школском спремом, а за рехабилитацију - једног
физиотерапеута са вишом школском спремом;
6) у лабораторији за зубну технику: једног зубног техничара са вишом односно
средњом школском спремом.
Члан 41.
У приватној пракси мора бити обезбеђен штамбиљ здравственим радницима са
високом школском спремом који обављају послове здравствене делатности.
Штамбиљ је правоугаоног облика, по ивицама уоквирен линијом, димензија
15x50 мм и садржи следеће податке писане у равним редовима, и то:
1) доктор медицине или доктор стоматологије;
2) име и презиме;
3) специјалност;
4) број решења о упису приватне праксе у регистар код надлежног
органа.

1

Члан 42.
Установе социјалне заштите, заводи за извршавање заводских санкција као и
друга правна лица за које је посебним законом предвиђено да обављају и
одређене послове из здравствене делатности могу обављати здравствену
делатност ако испуњавају услове за одређену врсту здравственеустанове,
односно услове за одређену врсту приватне праксе, у складу сазаконом.
III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ
Члан 43.
Здравствена установа, односно приватна пракса може се основати и обављати
здравствену делатност ако има одговарајућу опрему утврђену у Листи опреме
за обављање здравствене делатности која је одштампана уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Опрему из става 1. овог члана предвиђену за интервенције, реанимацију,
дијагностику, ултразвучну дијагностику, операциону салу и интензивну негу,
здравствена установа може обезбеђивати за више области здравствене
заштите заједно, а за зубнотехничку лабораторију, лабораторијску дијагностику
и радиолошку дијагностику за здравствену установу у целини.
IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРИЈА
Члан 44.
Здравствена делатност у здравственој установи, односно приватној пракси
може се обављати у грађевинском објекту у коме су обезбеђени следећи општи
услови:
1) да су грађени од материјала који не сме штетно да утиче на здравље људи и
који обезбеђују звучну, термо и хидро изолацију;
2) да су прикључени на електричну и телефонску мрежу;
3) да су обезбеђени водовод, канализација и грејање;
4) да имају посебне просторије за оставу чистог и прљавог рубља;
5) да у радним просторијама, болесничким собама и санитарним чворовима
постоји текућа хладна и топла вода;
6) да имају санитарни чвор са предпростором уз чекаоницу, а у болници на 10
постеља санитарни чвор и туш са кадом;
7) да имају природну и вештачку осветљеност, и то: у ординацији и
лабораторији 250 - 500 лукса, у чекаоници 100 лукса и у ходницима 50 лукса;
8) да у свим просторијама, у зависности од намене буде обезбеђена
температура од 18 - 25 степени Целзијуса ;
9) да су подови и зидови изграђени од материјала који се може лако одржавати
и дезинфиковати;
10) да свака грађевинско-техничка и функционална целина у здравственој
установи има санитарни чвор за мушкарце и жене (одвојено за болеснике и за
особље) и посебне просторије за оставу опреме и средстава за одржавање
опште хигијене и за гардеробу особља;
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11) да просторије у којима здравствену делатност обавља здравствена
установа и приватна пракса, специјалистичка ординација за физикалну
медицину и рехабилитацију, специјалистичка ординација за радиологију,
специјалистичка ординација за хипер, односно хипобаричну медицину,
лабораторија за вирусолошку и микробиолошку дијагностику и поликлиника
имају посебан, односно одвојен улаз од улаза у стамбене и пословне
просторије;
12) да просторије за операциону салу, порођајну салу,хемодијализу и
интензивну негу имају обезбеђену климатизацију.
Члан 45.
За обављање здравствених делатности у здравственој установи, односно
приватној пракси, поједине просторије, у зависности од намене треба да имају
следеће површине:
1) ординација: 10 m2;
2) просторије за интервенције и просторије за ендоскопију: по 16m2;
3) лабораторија: 40 m2 ( 25% за биохемију и 15 m2, хематологија15 m2 и др.);
4) просторија за рендгенске прегледе и снимања: према прописима о
грађевинско-техничким условима за рад у простору са јонизујућим зрачењем;
5) болесничка соба: 5,5 m2 по болесничкој постељи за одрасле; 3,5m2 по
болесничкој постељи за децу до две године, за децу до шест година 4 m2; а у
интензивној нези и шок соби 6,5 m2 по постељи ( размак између постеља треба
да износи 60 cm, у интензивној нези 100 cm, а удаљеност постеља од зида 20
cm у болесничким собама и 60 cm у интензивној нези и шок соби);
6) операциона сала: 20 m2;
7) порођајна сала: 20 m2;
8) апотека:
- апотека из члана 8. овог правилника: 45 m2 (официна 20 m2,материјалка 8 m2,
лабораторија за магистралну израду лекова и за прање посуђа 10 m2 и
гардероба са санитарним чвором 7 m2);
- огранак апотеке из члана 8. став 3. овог правилника и апотека из члана 27.
став 1 тач. 4 овог правилника: 30 m2 од чега официна: 15 m2, материјалка 4 m2,
лабораторија за магистралну израду лекова са простором за прање
лабораторијског посуђа: 4 m2 и санитарни чвор са гардеробом 5m2;
9) специјалистичка ординација за хипербаричну медицину:
- једномесна комора; засебну просторију за припрему гасова и кисеоника - 20
m2 ; просторију за комору - 20 m2 ; чекаоницу са административним пултом и
картотеком - 15 m2; просторију за стерилизацију - 6m2; тоалет мушки - 2 m2,
тоалет женски - 2 m2;
- вишемесна комора: засебну просторију за припрему гасова и кисеоника - 25
m2; просторију за интервенције и реанимацију - 12 m2; амбуланту- 16 m2;
магацин лекова и санитетског материјала - 6 m2; просторију за медицинско
особље - 9 m2; просторију за комору - 40 m2; чекаоницу са административним
пултом и картотеком - 30 m2; просторију за стерилизацију - 6m2; тоалет мушки 2 m2; тоалет женски - 2 m2;
10) галенска лабораторија, односно лабораторија за припрему инфузионих
раствора: 70 до 100 m2у складу са законом.
Члан 46.
3

У зависности од врсте здравствене делатности здравствена установа, односно
приватна пракса има и следеће посебне просторије, и то:
1) у радиолошкој ординацији: за развијање филмова и за припрему болесника;
2) у операционој, односно породиљској сали: за припрему и прање и за
стерилизацију;
3) у картотеци: за чување и вођење медицинске документације;
4) у болници: за пријем и хигијенску обраду болесника, за гардеробу болесника,
за медицинску документацију, за смештај умрлих, као и потребан број
просторија за пријем, складиштење, обраду и издавање хране (у зависности од
укупног броја болничких постеља);
5) у галенској лабораторији, односно лабораторији за припрему инфузионих
раствора:
- за пријем и складиштење лековитих супстанци и амбалаже;
- за прање лабораторијског посуђа и амбалаже;
- за израду и паковање производа;
- за контролу квалитета;
- за смештај и чување готових производа.
Члан 47.
Оснивач приватне праксе дужан је да у просторијама приватне праксе, на
видном месту, истакне огласну таблу димензија 50x50 cm, са следећим
подацима:
1) назив под којим приватна пракса обавља здравствену делатност, утврђену у
складу са решењем о упису у регистар код надлежног органа;
2) делатност коју обавља на основу решења министарства надлежног за
послове здравља о испуњености услова за почетак рада и обављање
здравствене делатности;
3) име оснивача приватне праксе;
4) датум почетка обављања здравствене делатности утврђен решењем о упису
у регистар код надлежног органа;
5) фотокопија издатог решења министарства надлежног за послове здравља о
испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности и
решење о упису у регистар код надлежног органа;
6) списак здравствених радника са наведеним специјалностима са којим је
оснивач приватне праксе закључио уговор о допунском раду.

V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЛЕКОВА
Члан 48.
Здравствена установа, односно приватна пракса, може се основати и обављати
здравствену делатност, ако има обезбеђене одговарајуће лекове утврђене у
акту о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања и друга средства за превенцију, дијагностику, терапију
и рехабилитацију, и то:
4

1) апотека, односно здравствена установа из члана 8. овог правилника и друга
здравствена установа у асортиману и количини која је довољна за
десетодневни рад;
2) апотека из члана 40. тачка 4) овог правилника: у асортиману и количини која
је довољна за петодневни рад;
3) остали други облици приватне праксе из члана 40. овог правилника: лекове и
друга средства за указивање хитне медицинске помоћи и антишок терапију.

ЛИСТА ОПРЕМЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
- Део који се односи на стоматолошку здравствену заштиту –

8) Стоматолошка здравствена заштита:
а) У ординацији:
1. Стоматолошки апарат са микромотором и турбином
2. Столица стоматолошка
3. Столица терапеутска
4. Стерилизатор суви
5. Аутоклав за брзу стерилизацију
6. Пластични контејнер за одлагање инструмената
7. Ултразвучни апарат за чишћење ситних инструмената
8. Орман за инструменте
9. Сточић за инструменте
10. Метална касета за инструменте
11. Миксер за амалгам композите
12. Кавитрон
13. Апарат за светлосну полимеризацију
14. Апарат за испитивање виталитета
15. Термокаутер
16. Сет за реанимацију
17. Основни сет за парадонтопатију
18. Инструменти за стоматолошке интервенције
б) У просторији за рендген дијагностику:
1. Столица стоматолошка
2. Негатоскоп
3. Рендген апарат дентални
4. Апарат за развијање рендген филмова
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