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На основу одредбе члана 39 Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја (Службени гласник Републике Србије 120/04, 54/07, 104/09 и 
36/10)  доноси се: 

 
 

ИНФОРМАТОР О  РАДУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ 

 
 

I 
ДЕЛАТНОСТ 
 

Универзитетска дечја клиника (у даљем тексту: Клиника) је 
високоспецијализована здравствена установа која пружа здравствену заштиту деци 
и која обавља специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену 
делатност на терцијарном и секундарном нивоу. Клиника обавља и образовну и 
научноистраживачку делатност, у складу са законом.   

 
У оквиру своје делатности Клиника нарочито: 
1) прати и проучава здравствено стање деце и школске деце и здравствену 

културу и хигијенске прилике и предлаже мере за њихово унапређење; 
2) истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и 

начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и 
квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности, из области 
педијатрије и дечје хирургије;  

3) врши испитивање и примену нових метода и поступака превенције, 
дијагностике, лечења и рехабилитације; 

4) утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове у области 
педијатрије и дечје хирургије и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом 
спровођењу; 

5) обезбеђује услове и спроводи школовање и стручно усавршавање 
здравствених радника и здравствених сарадника; 

6) спроводи и унапређује програме здравствене заштите, као и праћење и 
унапређење здравствене културе; 

7) спроводи мере спречавања нежељених компликација и последица при 
пружању здравствене заштите; 

8) спроводи мере безбедности заштите на раду, као и мере опште 
сигурности за време боравка грађана на Клиници и обезбеђује сталну контролу 
спровођења свих мера у складу са законом; 

9) организује и спроводи унутрашњу проверу и мере сталног унапређења 
квалитета стручног рада; 

10)  организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих 
непогода и ванредних прилика; 

11) организује, односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање 
медицинског отпада, у складу са законом; 

12) обавља и друге послове, у складу са законом.  
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У обављању здравствене делатности Клиника пружа специјализоване и 

високоспецијализоване дијагностичке, консултативне, терапијске и 
рехабилитационе здравствене услуге из следећих области: 

Педијатрије 
Дечје хирургије 
Анестезиологије 
Физикалне медицине и рехабилитације 
Лабораторијске дијагностике 
Радиолошке дијагностике 
Трансфузиологије 
Клиничке фармакологије 
Социјалне медицине 
Фармацеутске здравствене делатности (болничка апотека). 

 
II 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Послове из своје делатности Клиника организује према потребама и 
захтевима процеса рада у зависности од врсте и обима сродних и међусобно 
повезаних послова. 
 

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле 
стручног  рада у Клиници се организују следеће организационе целине: 
 

- СЛУЖБЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ („ЦЕНТАР ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ“) 
- СЛУЖБЕ ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ („ЦЕНТАР ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ“) 
- СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ („ИНТЕГРИСАНЕ   
        МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ“) 
- СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ  
        („ЗАЈЕДНИЧКЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ“). 
 

     Свака организациона целина има своје уже организационе јединице, односно 
службе, одељења, одсеке, кабинете. 

 
     Радом Центра за педијатрију, Центра за дечју хирургију, Интегрисаних 

медицинских служби и Заједничких немедицинских служби руководе помоћници 
директора за те организационе целине, који имају своје заменике. Радом службе 
руководи начелник службе, а радом осталих организационих целина руководе 
шефови и сви могу имати свог заменика. 
 

1. 
 

     ЦЕНТАР ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ организује се у оквиру 9 (девет) 
организационих јединица са ужим организационим деловима и то: 
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1. Одсек за ургентну педијатрију:  
              Дневна болница 

 
Шеф одсека је проф. др Петар Ивановски, број телефона: 011/ 20 60 661 

 
2. Одељење за неурологију:  

Амбуланта 
Кабинет за ЕЕГ 
Кабинет за ЕМГ ЕП 
Дневна болница 

 
Шеф одељења је др Никола Димитријевић, број телефона: 011/ 20 60 696 

  
3. Одељење за гастроентерологију и нутритивне поремећаје:  

Амбуланта 
        Одсек за хепатобилијарна обољења и дигестивну ендоскопију и 
функционалну гастроинтестиналну дијагностику 
 

Шеф одељења је проф. др Недељко Радловић, број телефона: 011/ 20 60 700 
 
4. Служба за нефрологију:  
        Амбуланта  
        Одељење за нефрологију и артеријску хипертензију  
        Одсек за перитонеалну дијализу 
        Кабинет за хипертензију 
        Кабинет за поремећаје мокрења 
        Одељење „Центар за хемодијализу и трансплантацију Проф. Др Милана 
Поповић-Роловић“ 
        Одсек за хемодијализу и екстракорпоралну депурификацију и терапију 
интоксикација, метаболичких и имунолошких поремећаја 
        Одсек за трансплантацију са амбулантом за претрансплантациону 
припрему и посттрансплантационо праћење 
 

Начелник службе је проф. др Амира Пецо-Антић, број телефона: 011/ 20 60 705 
 
5. Одељење за ендокринологију:  
        Амбуланта 
        Кабинет за метаболички синдром 
        Дневна болница 
 

Шеф одељења је проф. др Силвија Сајић, број телефона: 011/ 20 60 702 
 
6. Служба за хематологију и онкологију:  
         Амбуланта 
         Одсек за имунологију 
         Имунолошка лабораторија 
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         Дневна болница 
 

Начелник службе је проф. др Драгана Јанић, број телефона: 011/ 20 60 691    
 
7. Служба за кардиологију:  

Амбуланта 
Одсек за инвазивну дијагностику  
Одсек за неинвазивну дијагностику  
Кабинет за спортску медицину 

 
Начелник службе је проф. др Ида Јовановић, број телефона: 011/ 20 60 714 

 
8. Одељење за пулмологију и алергологију:  

Амбуланта 
Кабинет за инвазивну и неинвазивну дијагностику у пулмологији 
Алерголошка дневна болница 

 
Шеф одељења је проф. др Бранимир Несторовић, број телефона: 011/ 20 60 744 

 
9.  Одељење за неонатологију:  

Амбуланта 
Кабинет за метаболичке поремећаје 

 
Шеф одељења је прим. др Веселин Вушуровић , број телефона: 011/ 20 60 742 

 
 

2. 
 

ЦЕНТАР ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ организује се у оквиру 8 (осам) 
организационих јединица са ужим организационим деловима и то: 
 

1. Одељење неурохирургије, васкуларне и торакалне хирургије 
 
Шеф одељења је асс. др Александар Сретеновић, број телефона: 011/ 20 60 761 

 
2. Служба абдоминалне хирургије:  

        Одсек за елективну хирургију-дневна болница 
Одсек за лапароскопску хирургију 

              Одсек ургентне амбулантне хирургије 
 
Начелник службе је проф. др Зоран Голубовић, број телефона: 011/ 20 60 775 

 
3. Одељење неонаталне хирургије 

 
Шеф одељења је доц. др Марија Лукач, број телефона: 011/ 20 60 764 
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4. Служба урологије:  
        Одсек за гениталну хирургију 

Одсек за опструктивне и рефлуксне аномалије уротракта и инконтиненцију 
 

Начелник службе је проф. др Зоран Крстић, број телефона: 011/ 20 60 767 
 
5. Служба кардиохирургије:  

        Одсек хирургије срца 
        Одсек кардиоанестезије и интезивне неге 
 

Начелник службе је проф. др Слободан Илић, број телефона: 011/ 20 60 715 
 
6. Одељење пластичне хирургије 

 
Број телефона: 011/ 20 60 754 

 
7. Служба ортопедске хирургије и трауматологије 

 
Начелник службе је мр. др Душан Абрамовић, број телефона: 011/ 20 60 751 
 

8. Служба операционог блока 
 
Начелник службе је доц. др Сања Синђић-Антуновић, број телефона: 011/20 60 725 

 
 

3. 
 

ИНТЕГРИСАНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ организују се у оквиру 12 
(дванаест) организационих делова и то: 
 

1. Служба за радиолошку дијагностику  
 
Начелник службе је др Жељко Смољанић, број телефона: 011/ 20 60 602  

 
             2. Лабораторијска служба:  
             2.1. Биохемијска лабораторија 
 
Шеф биохемијске лабораторије је др Јадранка Митровић, број телефона:  011/ 20 60 
615 
 
             2.2. Микробиолошка лабораторија 
 
Шеф микробилошке лабораторије је др Гордана Лазаревић, број телефона: 011/ 20 
60 797 
 
             2.3. Цитогенетска лабораторија 
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Број телефона: 011/ 20 60 675 
 
             2.4. Хематолошка лабораторија  
 
Шеф хематолошке лабораторије је доц. др Дејан Шкорић, број телефона: 011/ 20 60 
612 
 

3. Фармацеутска здравствена делатност (болничка апотека) 
 

Шеф апотеке је мр пхи Бранислава Ребић, број телефона: 011/ 20 60 659 
 
            4. Одсек за трансфузиологију 
 
Шеф одсека је др Живко Будишин, број телефона: 011/ 20 60 722 
 
            5. Служба физикалне медицине и рехабилитације: 
                   Дијагностичко поликлиничко одељење 
                   Стационарно одељење 
 
Начелник службе је проф. др Ивана Петронић-Марковић, број телефона: 011/20 60 
627  
 

6. Служба анестезије и интезивне терапије: 
                   Одсек анестезије 
                   Одсек хирушке интезивне неге 
                   Кабинет за терапију бола 
                   Одсек педијатријске интезивне неге 
 
Начелник службе је др Милош Петковић, број телефона: 011/ 20 60 778 
 
           7. Одсек клиничке фармакологије 
 
           8. Одсек медицинске генетике: 
                   Кабинет за клиничку генетику 
                   Генетичка лабораторија 
 
Број телефона: 011/ 20 60 772 
 
           9. Служба за научно истраживачки рад и међународну сарадњу: 
                   Одсек за едукацију 
 
Број телефона: 011/ 20 60 756 
 

10. Служба за социјалну медицину 
 



 8

Начелник службе је др Ирена Николић-Мицковић, број телефона: 011/ 20 60 709 
 
           11. Централна стерилизација 
 
           12. Служба за исхрану. 
 
Начелник службе је Снежана Живковић, број телефона: 011/ 20 60 636 
 
 

4. 
 

ЗАЈЕДНИЧКЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ организују се у оквиру 3 (три) 
ужа организациона дела и то: 
 

1. Служба за правне, кадровске и опште послове  
               Одсек за кадровске послове 
               Одсек за опште послове 
 
Начелник службе је Бранка Чавић, дипл. правник, број телефона: 011/ 20 60 681 
Број телефона одсека за кадровске послове је 011/20 60 676  
  

2. Служба за економско-финансијске послове  
               Одсек за књиговодствене послове 
               Одсек за финансијске послове 
               Одсек за пријемно-фактурне послове 
               Одсек интерне контроле 
               Одсек за послове плана и анализе 
 
Начелник службе је Драгана Радмановић-Агатоновић, дипл. економиста, број 
телефона: 011/ 20 60 654 
Број телефона одсека за књиговодствене и финансијске послове је 011/20 60 656  
Бројеви телефона одсека за пријемно-фактурне послове су 011/20 60 685 и 011/20 
60 794 
 

3. Служба за техничке и помоћне послове 
   Одсек за одржавање објекта 
   Одсек за контролу опреме и возила 

       Одсек за помоћне послове 
 
Начелник службе је Драго Вујовић, дипл. инжењер, број телефона је 011/ 20 60 787 
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III 
 ОРГАНИ КЛИНИКЕ 

 
Органи Клинике су: 
1. Директор 
2. Управни одбор 
3. Надзорни одбор. 

 
Органе Клинике из става 1 овог члана, у складу са законом, именује и разрешава 

Влада. 
 

1. Директор Клинике 
 

Директор Клинике руководи радом Клинике, представља и заступа Клинику и 
одговоран је за законитост рада Клинике. Директор Клинике именује се на основу јавног 
конкурса који расписује Управни одбор Клинике. Директор Клинике именује се на период 
од четири године, највише два пута узастопно. Мандат директора се рачуна од дана 
ступања на дужност. 

 
Директор Клинике: 

1)   организује и руководи процесом рада Клинике; 
2) стара се о законитости рада и пословања Клинике, одговара за законитост рада; 
3) одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и 

спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и 
здравствених сарадника; 

4) одговара за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других 
законом овлашћених органа; 

5) предлаже програм рада Клинике и предузима мере за његово спровођење; 
6) спроводи одлуке Управног и Надзорног одбора; 
7) присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора без права одлучивања; 
8) подноси Управном одбору писмене извештаје о пословању Клинике; 
9)   доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Клиници; 
10) одлучује о свим правима запослених из радног односа, у складу са законом; 
11) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Клинике; 
12) обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Клиници у случају 

штрајка запослених, у складу са законом; 
13) доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 
14) врши и друге послове предвиђене законом и овим статутом. 

 
Директор Универзитетске дечје клинике је доц. др Зоран Радојичић. 

   
2. Управни одбор 

 
Управни одбор је орган управљања Клинике. Управни одбор има седам чланова, од 

којих су три из реда запослених у Клиници, а четири су представници оснивача. Најмање 
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један члан из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном 
спремом. Предлог за именовање чланова управног одбора из реда запослених, оснивачу 
даје Стручни савет Клинике. Чланови Управног одбора именују се на период од четири 
године. 
 
      Управни одбор Клинике: 

1)   доноси Статут Клинике уз сагласност оснивача; 
2)   доноси друге опште акте, у складу са законом; 
3) одлучује о пословању Клинике и утврђује пословну политику; 
4) доноси програм рада и финансијски план; 
5) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Клинике и подноси га оснивачу; 
6) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом; 
7) утврђује цене здравствених услуга за утврђивање којих је према позитивним 

прописима надлежна Клиника; 
8) доноси план јавних набавки и одлучује о јавним набавкама и отуђењу основних 

средстава, у складу са законом; 
9) доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених 

сарадника и обезбеђује услове за његово остваривање; 
10) доноси пословник о свом раду; 
11) одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања;  
12) именује повремене комисије и друга радна тела; 
13) одлучује о осигурању имовине Клинике и радника у складу са законом; 
14) разматра извештаје о извршеној провери квалитета стручног рада; 
15) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање 

функције директора, вршиоца дужности директора, као и заменика директора; 
16) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Клинике; 
17) доноси пословник о свом раду.  

 
Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног 

одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора. 
 

Председник Управног одбора Универзитетске дечје клинике је проф. др Душан 
Шћепановић. 

 
3. Надзорни одбор. 

 
Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем Клинике. Надзорни одбор 

има пет чланова, од којих су два члана представници из Клинике, а три члана су 
представници оснивача. Предлог за именовање чланова надзорног одбора из реда 
запослених, оснивачу даје Стручни савет Клинике. Чланови Надзорног одбора именују се 
на период од четири године. Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине 
чланова надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова 
Надзорног одбора. 
 

Надзорни одбор у оквиру свог делокруга: 
1) обавља надзор над радом и пословањем Клинике; 
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2) разматра периодичне, шестомесечне и годишње извештаје о раду и пословању 
Клинике, као и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима; 

3) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Клинике воде уредно и у 
складу са прописима; 

4) врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским 
пословањем; 

5) врши увид у спровођење одлука Управног одбора; 
6) доноси пословник о свом раду; 
7) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 
Председник Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике је Небојша Жугић, 

дипл. правник. 
 

 
IV 

СТРУЧНИ ОРГАНИ КЛИНИКЕ 
 

Стручни органи Клинике су: 
1. Стручни савет  
2. Стручни колегијум 
3. Етички одбор 
4. Комисија за унапређење квалитета рада.  

 
1. Стручни савет 

 
Стручни савет Клинике је саветодавно тело директора Клинике и Управног одбора. 

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на 
предлог организационе јединице именује директор Клинике. Стручни савет Клинике броји 
седам чланова, од којих три предлаже Служба за педијатрију, три предлаже Служба за 
дечју хирургију а једног члана предлажу Заједничке медицинске службе. Седницама 
Стручног савета присуствује главна сестра Клинике. Директор не може бити члан 
Стручног савета. Одлуком о именовању Стручног савета директор именује и председника 
Стручног савета. Стручни савет састаје се најмање једанпут у 30 дана. 
             
            Стручни Савет: 

1) разматра и одлучује о питањима стручног рада Клинике; 
2) предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Клинике; 
3) предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених 

сарадника; 
4) предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Клиници; 
5) прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у 

Клиници; 
6) предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у 

Клиници; 
7) предлаже директору чланове Етичког одбора; 
8) доноси пословник о свом раду; 
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9) обавља и друге послове утврђене законом. 
 

Председник Стручног савета Универзитетске дечје клинике је проф. др Мирослав 
Ђорђевић. 
 

2. Стручни колегијум 
  

Стручни колегијум је стручно тело које се образује ради разматрања и усвајања 
стручних и доктринарних ставова. Стручни колегијум Клинике чине шефови служби и 
шефови одељења и одсека службе за педијатрију и службе за дечју хирургију. Стручни 
колегијум Клинике састаје се најмање једанпут месечно. 

 
Стручни колегијум бира председавајућег на период од годину дана. Стручни 

колегијум доноси свој пословник о раду.  
 
 

3.Етички одбор 
 

Етички одбор Клинике је стручно тело које прати пружање и спровођење 
здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Клинике именује 
Етички одбор на предлог Стручног савета. Етички одбор има седам чланова, од којих су 
шест здравствени радници запослени на Клиници, а један члан је грађанин са завршеним 
правним факултетом са пребивалиштем на територији општине у којој је седиште 
Клинике. 
 

 Задаци етичког одбора Клинике су да: 
1) прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене 

делатности; 
2) даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и 

клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Клиници, односно прати 
њихово спровођење; 

3) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела 
у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са законом; 

4) прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, 
посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру; 

5) прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у 
превенцији, дијагности, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу 
нових здравствених технологија; 

6) доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике 
у обављању здравствене делатности; 

7) врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене 
заштите; 

8) разматра и друга етичка питања у обављању делатности Клинике; 
9) доноси пословник о свом раду. 
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Председник Етичког одбора Универзитетске дечје клинике је асс. др Вера 
Здравковић. 
 

4. Комисија за унапређење квалитета рада 
 

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном 
унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Клиници, у складу са 
законом и прописима донетим за спровођење тог закона. Комисија доноси годишњи 
програм провере квалитета стручног рада у Клиници и прати његово спровођење.  

 
Комисија за унапређење квалитета рада чине представници свих организационих 

јединица. Комисија за унапређење квалитета рада доноси пословник о свом раду. 
 
Председник Комисије за унапређење квалитета рада је доц. др Димитрије Николић. 

 
 

V 
ИЗВОРИ ПРИХОДА И НАЧИН ФИНАСИРАЊА 

 
Универзитетска дечја клиника је здравствена установа која се финансира већим 

делом из буџетских средстава на основу Уговора о пружању здравствених услуга 
закљученим са Републички фондом за здравствено осигурање Републике Србије. Износ и 
намена финансијских средстава којима Универзитетска дечја клиника располаже за 2013. 
годину објављује се у Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде за њихов 
рад .  

 
 

VI  
ПОСТУПАК ПО ЗАХТЕВУ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ – УВИД, ИЗДАВАЊЕ КОПИЈЕ И 
УПУЋИВАЊЕ У ВЕЗИ СА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
Тражилац подноси писани захтев Клиници за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев). Захтев мора садржати назив 
органа власти (односно „Универзитетска дечја клиника“), име, презиме и адресу 
тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора 
навести разлоге за захтев. Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није 
уредан, овлашћено лице Клинике дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те 
недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не 
отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства 
о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Клиника ће донети 
закључак о одбацивању захтева као неуредног. Приступ информацијама Клиника је дужна 
да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему 
се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет 
писмено.  
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Клиника је дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија 
документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Клинике. Ако се захтев 
односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота 
или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и 
животне средине, Клиника мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да 
му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију 
тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Ако Клиника није у 
могућности, из оправданих разлога, да у року обавести тражиоца о поседовању 
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му 
изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и 
одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме 
ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који 
садржи тражену информацију, издати му, односно упутити копију тог документа. Ако 
Клиника на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у 
случајевима утврђеним овим законом. Клиника ће заједно са обавештењем о томе да ће 
тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати 
му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му 
информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у 
случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са 
могућношћу да употребом своје опреме изради копију. Увид у документ који садржи 
тражену информацију врши се у службеним просторијама Клинике. Тражилац може из 
оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију 
изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација 
тражена. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи 
тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, 
Клиника неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. Ако 
Клиника одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му 
изда, односно упути копију тог документа, дужна је да без одлагања, а најкасније у року 
од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено 
образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити 
против таквог решења.  
 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија 
документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати 
накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. 
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају 
ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа 
захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација 
односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине. 
Клиника издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну 
копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази. 
Ако Клиника располаже документом који садржи тражену информацију на језику на којем 
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је поднет захтев, дужан је да тражиоцу стави на увид документ и изради копију на језику 
на којем је поднет захтев. 
 
 

VII 
ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Клиника неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја, ако би се тиме: 

1)   угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 
2) угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, 
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског 
поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени 
поступак, или фер поступање и правично суђење; 
3) озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или 
међународни односи; 
4) битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, 
или битно отежало остварење оправданих економских интереса; 
5) учинла доступном информација или документ за који је прописима или 
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, 
службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном 
кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне  или друге 
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ 
информацији. 

 
Клиника не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и 
доступна у земљи или на интернету. У овом случају, Клиника ће у одговору на захтев 
означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и 
када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато. 
 

Ако Клиника оспори истинитост или потпуност информације од јавног значаја која 
је објављена, саопштиће истиниту и потпуну информацију, односно омогућиће увид у 
документ који садржи истиниту и потпуну информацију, осим у случајевима предвиђеним  
законом.  
 

Ако тражена информација од јавног значаја може да се издвоји од осталих 
информација у документу у које Клиника није дужна тражиоцу да омогући увид, Клиника 
ће омогућити тражиоцу увид у део документа који садржи само издвојену информацију, и 
обавестиће га да остала садржина документа није доступна. 

Клиника неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од 
јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим 
или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација. 
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Клиника неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго 
право лица на које се тражена информација лично односи, осим: 

1) ако је лице на то пристало; 
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито 
ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с 
обзиром на функцију коју то лице врши; 
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 
животом, дало повода за тражење информације. 

 
 

VIII 
НОСАЧ ИНФОРМАЦИЈА  
 

Целокупна документација Клинике заводи се у архиви у деловодном протоколу, а 
затим упућује службама (медицинским и немедицинским) на решавање, односно примену.  
 

Универзитетска дечја клиника доноси Информатор једанпут годишње, а исти се 
усклађује са изменама и допунама важећих прописа. Информатор се истиче на огласној 
табли и на званичној интернет страници Универзитетске дечје клинике. 

 
 

IX 
АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ 
 
Универзитетска дечја клиника 
ул. Тиршова 10 
Београд 
 
ЦЕНТРАЛА: 011/20 60 600  
ЦЕНТАР ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ  ПРЕГЛЕДА: 011/20 60 777 
СЕКРЕТАР ДИРЕКТОРА: 011/20 60 651  
 
 
.  

 УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 
Доц. др Зоран Радојичић. директор 

 


