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Регистар здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају 

послове здравствене делатности 

ПРИЈАВА 

-пријава за упис у регистар– 

Назив/пословно име: 

Датум уписа у Регистар 

пословних субјеката 
 Матични број установе  

Тип пружаоца здравствене 

заштите (шифра
1
) 

 Својина 1. Јавна 

2. Приватна 

Телефон: Е-mail адреса: 

 

Локације организационих јединица установе  

Адреса Насеље 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Делатност установе 

1. Делатност болница 

2. Медицинска и/или стоматолошка пракса 

3. Остала здравствена заштита 

4. Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама 

5. Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама 

6. Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала 

Укупан број постеља  Укупан број 

операционих сала 

 

Место, датум Одговорна особа установе 
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1
Шифарник типа пружаоца здравствене заштите 

01 Здравствена установа - Дом здравља 

02 Здравствена установа - Поликлиника 

03 Здравствена установа - Апотекарска установа 

04 Здравствена установа - Општа болница 

05 Здравствена установа - Специјална болница 

06 Здравствена установа - Здравствени центар 

07 Здравствена установа - Завод 

08 Здравствена установа - Завод за јавно здравље 

09 Здравствена установа - Клиника 

10 Здравствена установа - Институт 

11 Здравствена установа - Клиничко-болнички центар 

12 Здравствена установа - Универзитетски клинички центар 

13 Здравствена установа - Војна здравствена установа или санитетска јединица и установа у Војсци 

Србије у складу са посебним законом 

14 Приватна пракса - Лекарска ординација (општа) 

15 Приватна пракса - Лекарска ординација (специјалистичка) 

16 Приватна пракса - Лекарска ординација (ужеспецијалистичка) 

17 Приватна пракса - Ординација денталне медицине (општа) 

18 Приватна пракса - Ординација денталне медицине (специјалистичка) 

19 Приватна пракса - Поликлиника 

20 Приватна пракса - Лабораторија (за биохемију са хематологијом и имунохемијом, микробиологију 

са вирусологијом, патохистологију са цитологијом) 

21 Приватна пракса - Апотека приватна пракса 

22 Приватна пракса - Амбуланта (за здравствену негу) 

23 Приватна пракса - Амбуланта (за рехабилитацију) 

24 Приватна пракса - Лабораторија за зубну технику 

25 Високошколска установа здравствене струке 

26 Друга правна лица за која је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене 

делатности 


