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ИЗВОД ИЗ ПРОЦЕДУРЕ  

ПОСТУПАЊЕ С ЖАЛБАМА И ПРИГОВОРИМА КОРИСНИКА УСЛУГА                                                

4.1 Право сваког пацијента, утврђено Европском повељом о правима пацијената и 

подношење жалби и приговора, које ни на који начин неће утицати на даљњи третман 

пацијента и пружања потребне здравствене услуге. 

4.2 Информисање корисника услуга о праву подношења приговора и жалби 

Жалбе и приговори могу бити поднесени због ускраћивања здравствене заштите, начина 

или квалитета пружања здравствене услуге, односа или поступка радника установе, због 

тога што су права корисника услуге ускраћена или легитимна очекивања и потребе 

неиспуњени. Корисник услуга може поднијети своју жалбу/приговор у року од осам 

дана од дана настанка догађаја који је узроковао његово незадовољство.  

4.3 Подношење приговора и жалби корисника услуга 

Корисници услуга имају могућност да своје незадовољство искажу:  

- незванично, односно усмено у контактима са особљем установе, 

- убацивањем анонимног приговора или потписане жалбе у сандуче за 

жалбе/приговоре, које је постављено у свакој служби Дома здравља, а уз које су 

континуирано доступне копије обрасца ОБ-Н-031:  Жалба/приговор, 

- усменим изношењем жалбе раднику Дома здравља, уз захтјев да се иста 

евидентира (за шта се користи образац ОБ-Н-031: Жалба/приговор) и прослиједи 

руководству установе на разматрање,  

- формалном предајом потписане жалбе на протокол Дома здравља, при чему 

жалба може бити припремљена на обрасцу ОБ-Н-031: Жалба/приговор или у 

слободној форми, 

- упућивањем формалне жалбе на званичну адресу електронске поште Дома 

здравља. 

4.6 Евидентирање и рјешавање писаних жалби корисника услуга 

За разматрање писаних жалби, директор рјешењем именује Комисију за жалбе и 

приговоре. Права и обавезе Комисије и врсте жалби које она може да разматра 

дефинишу се у рјешењу о њеном именовању. Комисију чини пет чланова који се бирају 

од медицинских и немедицинских радника Дома здравља. Комисија има обавезу да 

разматра све писане жалбе и да за директора Дома здравља саставља приједлоге одлука 

(у оквиру својих овлашћења) у року од 10 дана од дана отварања сандучета за 

жалбе/приговоре, (односно од дана евидентирања у протокол жалби).  
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