
         
 
 На пснпву члана 75. став 2. Закпна п здравственпј заштити („Службени гласник РС“ брпј 
107/05), члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи  („Службени гласник РС“ брпј 129/07), члана 41. и 
138. Статута Општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчиоскпг пкруга“, брпј 21/08 и 8/09) и члана 
123. Ппслпвника Скупштине ппштине Владичин Хан („Сл. гласник Пчиоскпг пкруга“, брпј 23/08 и 
19/09), Скупштина ппштине Владичин Хан на седници пдржанпј дана 29.12.2009. гпдине,  дпнела 
је  
 

ОДЛУКУ 
О НЕДЕЉНОМ РАСПОРЕДУ РАДА, ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

У ДОМУ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН 
 

Члан 1. 
 Овпм Одлукпм утврђује се недељни расппред рада, ппчетак и завршетак раднпг времена у 
здравственпј устанпви Дпму здравља Владичин Хан и надзпр над спрпвпђеоем пве Одлуке кап и 
друга прганизаципна питаоа. 
 
I Недељни расппред рада 
 

Члан 2. 
 Заппслени у службама Дпма здравља Владичин Хан и здравственим амбулантама радиће 
пет дана у недељи (ппнедељак-петак) и једну или више субпта у месецу ради испуоаваоа услпва 
за пунп раднп време у складу са закпнпм, псим Службе за хитну медицинску ппмпћ (ХМП) кпја 
ради свакпдневнп 24 часа непрекиднп. 
 
II Ппчетак и завршетак раднпг времена 
 

Члан 3. 
 Ппчетак и завршетак раднпг времена Дпма здравља Владичин Хан утврђује се пп 
службама у пквиру здравствене устанпве  
 

1. Служба за здравствену заштиту пдраслих са кућним лечеоем и здравственпм заштитпм 
радника:  
1) Одељеое за здравствену заштиту пдраслих ради пд 07 дп 21 час, а здравствене 

анбуланте  раде пд  07 дп 14 часпва 
2) Одељеое кућнпг лечеоа и медицинске неге ради пд 07 дп 20 часпва 
3) Одељеое медицине рада ради пд 07 дп 21,00 часпва 

 
2. Служба за хитну медицинску ппмпћ ради пд 0 дп 24 часа 

 
3. Служба за здравствену заштиту деце, шкплске деце, жена и ппливалентна патрпнажа (ПП): 

1) Одељеое за здравствену заштиту деце ради пд 07 дп 21 час 
2) Одељеое за здравствену заштиту шкплске деце ради пд 07 дп 21 час 
3) Одељеое за здравствену заштиту жена ради пд 07 дп 21,00 часпва 
4) Одељеое за ппливалентну патрпнажу ради пд 07 дп 20,00 часпва 

 
 



4. Служба за стпматплпшку здравствену заштиту ради пд 07 дп 21 час 
 

5. Служба за лабпратпријску, радиплпшку дијагнпстику и АТ заштиту (антитуберкулпзну): 
1) Одељеое за лабпратпријску дијагнпстику ради пд 07 дп 14 часпва 
2) Одсек за радиплпшку дијагнпстику ради пд 07 дп 14 часпва 
3) Одсек за АТ заштиту ради пд 07 дп 15,00 часпва 

 
6. Служба за специјалистичкп кпнсултпваое и фармацеутску здравствену делатнпст: 

1) Одељеое за интерну медицину ради пд 07 дп 21,00 часпва 
2) Одсек за менталнп здравље ради пд 07 дп 15,00 часпва 
3) Одсек за ОРЛ ради пд 07 дп 15,00 часпва 
4) Одсек за пфтамплпгију ради пд 07 дп 15,00 часпва 

 
7. Служба за правне, екпнпмскп финансијске и техничке ппслпве ради пд 07 дп 15 часпва. 

 
Члан 4. 

 Дпм здравља Владичин Хан ће у пквиру утврђенпг недељнпг расппреда рада и раднпг 
времена пружати здравствену заштиту радпм у једнпј, две или више смена у складу са 
делатнпшћу здравствене устанпве п чему ће пдлуку дпнпсити директпр Дпма здравља у складу са 
закпнпм. 
 

Члан 5. 
 У тпку кпришћеоа гпдишоих пдмпра и тп за месеце јул и август текуће гпдине, директпр 
Дпма здравља мпже редукпвати рад ппјединих служби и амбуланти на начин кпји неће 
пнемпгућити задпвпљаваое пптреба псигураника, а у складу са закпнпм. 
 Директпр је у пбавези да п дпнпшеоу пдлуке из става 1. oвпг члана благпвременп уз 
писменп пбавештеое пбавести пснивача. 
 

Члан 6. 
 Надзпр над спрпвпђеоем пве Одлуке кап и друга питаоа у вези са недељним расппредпм 
рада, ппчетка и завршетка раднпг времена вршиће Општинска управа ппштине Владичин Хан. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града 
Враоа“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ: 06-85/12/2009-01 
 
 
           ПРЕДСЕДНИЦА, 
         Данијела Поповић 
 
 


