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Забрањено копирање и прештампавање 



1. ПРЕДМЕТ 

Овом процедуром се дефинише начин електронског заказивања посете термина корисника услуга 
кроз ИЗИС. 

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује на све службе Дома здравља које користе заказивање у оквиру редовног 
рада. 

3. ДЕФИНИЦИЈЕ 

Термин - временски термин када је кориснику заказана посета.  

Интервал термина - Минимална јединица времена коришћена за дефинисање радног времена 
лекара (5 мин, могуће изменити). 

Радно време лекара - Радно време лекара у коме ће лекару бити подешен одређени број термина за 
заказивање посета. 

4. ОДГОВОРНОСТ 

Директор установе је у обавези да до сваког 5-ог у месецу одобри термине за све лекаре у свим 
службама Д.З. Инђија, за наредни месец, које користе систем електронског заказивања кроз ИЗИС. 

Администратор система отвара термине за све изабране лекаре и лекаре специјалисте. Одговоран је 
за исправност унетих података и у обавези је да се придржава мера извршења које је прописало 
Министарство здравља Р. Србије, које подразумевају прописан обим и врсту стручних послова у 
примарној здравственој делатности и специјалистичко-консултативној делатности. 

Медицинске сестре/техничари и лекари су одговорни за електронско заказивање пацијената кроз 
ИЗИС и тачност унетих података. 

За спровођење и поштовање процедуре одговорни су сви запослени на које се дата процедура 
односи. Непоштовање установљене радне процедуре сматра се повредом радне обавезе. 

5. ОПИС ПОСТУПКА 

Електронско заказивање у Д.З. Инђија се обавља на два начина и то: 

а. Заказивање пацијената код изабраног лекара; 

б. Заказивање пацијената на специјалистичко-консултативне и дијагностичке прегледе. 

Термине за електронско заказивање у Д.З. Инђија одобрава директор установе, а администратор 
система отвара исте. Отварање термина кроз ИЗИС се врши помоћу модула еКартон ИС, еКРадно 
време у примарној здравственој заштити и помоћу СтомисСФ9 модула у стоматологији. За успешно 
отварање термина, прво је потребно поставити подразумевано радно време, односно опсег радно 
времена у којем ради лекар (обично је то радно време установе 7-20ч.). Администратор система кроз 
еКРадно време, односно СтомисСФ9 отвара термине, који се помоћу веб сервиса, који је инсталиран 
у еКартон ИС, односно СтомисСФ9 преносе на ИЗИС. Уколико дође до неких промена или до 
грешке приликом отварања термина, постоји опција у еКартон ИС и СтомисСФ9 да се исти обришу. 
Термини се отварају почетком месеца, односно до 5-ог у месецу за наредни месец у свим службама 
које користе електронско заказивање кроз ИЗИС и то на следећи начин, по наредби министра 
здравља:  

а. од 1. до 5. у месецу се даје 60% од укупног броја термина, прописаних мерама извршења; 



б. сваког понедељка у месецу се отвара додатних 10% нових термина, све до испуњења квоте од 
100% прописане мерама извршења.  

Постоје три врсте термина које администратор система може да отвори: 

а. Термини за први преглед (јавни термини) – су видљиви свима и могуће је заказивање пацијената из 
свих здравствених установа у Р. Србији у Д.З. Инђија; 

б. Интерни термини – су видљиви само у оквиру установе и такође служе за прве прегледе. Могу да 
их виде само лекари који раде у Д.З. Инђија; 

в. Контролни термини – су термини који служе лекарима специјалистичко-консултативне службе да 
заказују своје контроле. Ови термини су видљиви само оном лекару код којег су и отворени и ни 
један други лекар не може да их користи. 

У службама где ради изабрани лекар, отварају се само јавни термини, који су видљиви свима. У 
специјалистичко-консултативној и дијагностичким службама се отварају све три врсте термина, 
зависно од организације саме службе и одлуке директора установе. Правило је да контролни термини 
заузимају највише 30% од укупног броја термина који су прописани мерама извршења. 

Електронско заказивање пацијената код изабраних лекара у примарној здравственој заштити се може 
вршити путем телефонског позива, преко националног сервиса за заказивање, преко интернет 
странице и лично од стране пацијената. Електронско заказивање путем телефонског позива или 
лично, врши медицинска сестра/техничар кроз еКартон ИС, уласком у електронски картон пацијента 
и заказивањем у одговарајући слободан термин. Пацијенти могу извршити заказивање термина код 
изабраног лекара и позивом националног сервиса за заказивање, где оператеру за заказивање 
остављају своје име и презиме и ЛБО и на основу тих података оператер их заказује код њиховог 
изабраног лекара у жељени термин. Д.З. Инђија поседује и систем за електронско заказивање преко 
интернет странице https://dzindjija.zakazi.rs, преко којег пацијенти могу од своје куће да закажу 
преглед код свог изабраног лекара. Потребно је да посете наведену интернет страницу, одаберу 
амбуланту у коју желе да закажу преглед и унесу свој ЈМБГ и ПИН који добијају приликом 
регистрације у систем. Регистрација у систем електронског заказивања преко интернет странице је 
врло једноставна. Све што је потребно пацијент да уради је да упути захтев за ПИН, тако што ће 
оставити свој ЈМБГ, ЛБО, матичну амбуланту и имејл адресу и број мобилног телефона. По 
остављању наведених података, пацијент путем имејла и СМС-а добија свој ПИН, са којим може да 
се пријави на систем и закаже термин код свог изабраног лекара. Безбедност података је 
загарантована и прописана законом.  

Електронско заказивање у стоматологији се може вршити путем телефонског позива, преко 
националног сервиса за заказивање и лично. На сва три наведена начина, електронско заказивање 
функционише као и у примарној здравственој заштити, с тим што се уместо еКартон ИС за 
електронско заказивање користи СтомисСФ9 модул. 

Електронско заказивање код лекара у специјалистичко-консултативној служби и за дијагностичке 
прегледе врше искључиво изабрани лекари путем интерних упута. Изабрани лекари пацијенту у току 
посете заказују термин специјалистичког или дијагностичког прегледа, путем интерних упута 
уколико је потребно заказати пацијенту преглед унутар установе или путем екстерних упута уколико 
је потребно заказати пацијента у другу здравствену установу. Приликом креирања упута, изабрани 
лекари у својим ИС виде доступне слободне термине и у један од тих термина заказују преглед 
пацијенту.  

Лекари у специјалисто-консултативној служби могу да закажу преглед пацијенту електронски, путем 
екстерног упута у другу здравствену установу или контролни преглед пацијенту, путем контролних 
термина који су доступни само лекару из специјалистичке службе.  



Сви заказани термини, постају видљиви у чекаоницама које се налазе у ИС Д.З. Инђија. Заказани 
термин постаје заузет и није могуће у један термин заказати два различита пацијента.    

6. ЗАПИСИ 

У овој процедури, као резултат спровођења активности, воде се следећи записи: 

Назив записа Ознака обрасца за 
запис 

Место чувања Време 
чувања 

Напомена 

Дневни протокол Обр. бр. 02-01-ср Хард диск Трајно  

Листа заказаних пацијената у 
чекаоници 

Слободна форма Хард диск Трајно  

Дневна евиденција прегледа Слободна форма Хард диск Трајно  

Месечни извештај за ИЗИС Ексел табела Хард диск Трајно  

 

7. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

Ова процедура има везе са следећим документима:  

 Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе (Сл. гласник РС бр. 43/06, 112/09, 50/10, 
10/12 – др. пропис, 119/12 – др. пропис и 22/13) 

 Допис министарства здравља од 27.04.2018. 

 Допис министарства здравља од 11.01.2019. 

 Закон о заштити података о личности (Сл. гласник бр. 97/2008) 

 Процедура управљања безбедношћу информација (ПР.БИН.01)  

 Упутство за креирање различитих типова времена за пријем пацијената (Мој доктор – 
ИЗИС) 

 


