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ИНФОРМАЦИЈА о извршеном инспекцијском надзору у  
Заводу за трансфузију крви у Новом Саду  

 
 
         Поступајући по захтеву Управе за биомедицину, а у вези захтева за слободан приступ 
информацији  од јавног значаја, који је Министарству здравља РС, упутио председник 
Хуманитарног удружења добровољних давалаца крви, Пожега Стеван, здравствени 
инспектор је дана 17.12.2014. године, извршио инспекцијски надзор у Заводу за трансфузију 
крви у Новом Саду и констатовао следеће чињенично стање: 
 
 Завод за трансфузију крви у Новом Саду је достављао плазму за фракционисање 
Институту за трансфузију крви Србије у следећим количинама: 
 

- 2010.године: 599 јединица -те године Институт за трансфузију крви Србије, из 
техничких разлога, није могао да преузме више јединица плазме; исте године, 
Завод за трансфузију крви у Новом Саду је склопио уговор о закупу хладљаче са 
компанијом FRIGOMONT у  Новом Саду те је у њој складиштио вишкове плазме за 
фракционисање; 

- 2011.године: 9077 јединица Институту за трансфузију крви Србије, 
- 2012.године: 6300 јединица Институту за трансфузију крви Србије 
- 2013.године: 3878 јединица Институту за трансфузију крви Србије и 
- 2014.године: 3000 јединица до дана инспекцијског надзора (у јулу 2014.), 

такође Институту за трансфузију крви Србије. 
 

Како је након јула 2014.године Институт за трансфузију крви Србије обуставио 
пријем замрзнуте свеже плазме, дошло је до застаревања одређеног броја јединица за 
фракције. 

Из тог разлога, Завод за трансфузију крви у Новом Саду је у септембру 2014.године 
уништио 823 јединице плазме за фракцију. Уништавање је извршено стерилизацијом у 
аутоклаву, те је као такав отпад достављен Клиничком центру на даљи третман као 
медицински отпад. 

На дан инспекцијског надзора, у Заводу за трансфузију крви у Новом Саду налазе се 
2992 јединице плазме којима рок истиче у периоду јануар-март 2015.године. 

17.децембра 2014.године (истог дана када је вршен инспекцијски надзор), Институт 
за трансфузију крви Србије је послао допис Заводу за трансфузију крви у Новом Саду у коме 
се наводи: „Обавештавамо Вас да ће Институт за трансфузију крви Србије на Ваш захтев, 

преузети 2900 јединица замрзнуте свеже плазме за фракционисање. Ближе детаље договорићемо 

следеће недеље, а пре но што пошаљемо аутомобил са хладним ланцем.“ 
 
 



 
 
 
Завод за трансфузију крви у Новом Саду располаже недовољним капацитетима 

хладне собе на -300C и недовољним бројем замрзивача- сандучара чија је просечна 
температура -180C. 

 
Сходно претходно наведеном, здравствени иснпектор доставља ову информацију 

директору Управе за биомедицину Министарства здравља РС, ради даљег поступања.  
 
 
 

С поштовањем, 
 
 
 
   
 
          Шеф Одсека 

   здравствене инспекције 
 

________________                                                                      

 Др Звездана Бјелетић 

 


