
    
 
Број:    09-1/531 
Шабац,   26.09.2011 
На основу овлашћења из члана 192. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“ 24/05 и 

61/05), члана 131. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ број 107/05, 
72/09, 88/10 и 57/11) и члана 23. тачка 6. Статута Опште болнице Шабац, директор 

Опште болнице Шабац доноси: 
 

              О  Д  Л  У  К  У 
 
УВОДИ СЕ у Општој болници Шабац Информациони систем за унапређење пословања 

GPRS-sistem OBSERVER у циљу контроле и обрачуна радног времена запослених (у 
даљем тексту: Информациони систем) са применом од 01. октобра 2011. године.  
 

ОБАВЕЗУЈУ СЕ сви запослени у Општој болници Шабац да, од дана почетка примене, 
Информациони систем користе за евиденцију долазака и одлазака са посла на почетку и 
завршетку радног времена на начин и према упутствима која ће им бити на погодан и 

разумљив начин предочена. 
 

ОБАВЕЗУЈУ СЕ сви запослени у Општој болници Шабац да, након што на адекватан и 
прописан начин задуже, електронску идентификациону личну картицу (у даљем тексту: 
Картица) чувају пажњом „доброг домаћина“ и користе искључиво у оквиру њене намене 

и на правилан и прописан начин. 
Свако оштећење или губљење картице, осим у случају „више силе“, запослени који дужи 

исту дужан је да надокнади Општој болници Шабац према одредбама Закона о 
облигационим односима. 
 
ОБАВЕЗУЈУ СЕ сви запослени у Општој болници Шабац да базне станице-читаче као и 
друге делове и опрему који припадају Информационом систему чувају пажњом „доброг 

домаћина“ и користе искључиво у оквиру њихове намене и на правилан и прописан 
начин. 

Свако оштећење базне станице или другог дела Информационог система, осим у случају 
„више силе“, запослени који проузрокује  исту дужан је да реалну материјалну штету 
надокнади Општој болници Шабац према одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Свако кршење одлуке или не поступање у складу са истом представља повреду радне 

обавезе према Закону о раду, Посебном колективном уговору за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија и Правилнику о раду Опште болнице Шабац. 
 

Одлука ступа на правну снагу даном доношења. 
 

Одлуку истаћи на огласним таблама свих служби и web site Опште болнице. 
 
 

                                                                                                   ДИРЕКТОР: 
     
                                                                                                             _________________ 

                                                                                                   др Зора Николић   
 

  Попа Карана 4,  15000 Шабац,  Република Србија 

Тел. : +  (015) 363 300,  363 379; Факс : +  343 622 

Ел.  пошта :  opstabolnicasabac@open.telekom.rs 

Интернет : www.bolnica015.org.rs 


