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1. OСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив установе:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Број рачуна:
Телефон:
Е-маил-адреса:
Званична интернет страница:
Регистрација:
Акредитација:

Подаци о радном времену:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48
07370989
100336697
8610
840-0000000661661-56
+381 18 506 906
kcnissrb@gmail.com
www.kcnis.rs
Универзитетски клинички центар Ниш регистрован је
код Агенције за привредне регистре
Универзитетски клинички центар Ниш је акредитована здравствена
установа код Агенције за акредитацији здравствених установа Србије
Сертификат о акредитацији издат је на период од седам године (2021-2028)
(са интернет странице УКЦ Ниш)

http://www.kcnis.rs/files/normativni_akti/Odluka_o_pocetku_rasporedu_i_zavrsetku_radnog_vremena_u_Klinickom_centru_Nis.pdf

Мисија и визија:

(са интернет странице УКЦ Ниш)
http://www.kcnis.rs/index.php/o-nama/misija-i-vizija-klinickog-centra

Датум израде и објављивања првог информатора о раду органа јавне власти: 09.09.2022. год.
Омогућена приступачност особама са инвалидитетом објектима које орган јавне власти користи.

Број одобрених болесничких постеља:
Број запослених на неодређено време:
Број систематизованих радних места:

1.525 + 500 (Ковид болница Крушевац)
3.247 + 555 (Ковид болница Крушевац)
388

Број запослених на неодређено и одређено време по измени Кадровског плана за 2022. годину
Министарства здравља Републике Србије за Универзитетски клинички центар Ниш
(бр. 112-01-64/2022-02, од 23.03.2022. год.):

УКЦ Ниш – 3.364 + 642 (Ковид болница Крушевац)
Информатор о раду Универзитетског клиничког центра Ниш израђен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник PC“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање
информатора о раду државног органа („Службени гласник PC“ број 10/22 од 10.02.2022. године).
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на званичној интернет страници Универзитетског клиничког центра
Ниш (у даљем тексту: УКЦ Ниш) www.kcnis.rs, почев од 30. јуна 2022. године. Увид у Информатор у раду УКЦ Ниш у штампаном облику
може се остварити у УКЦ Ниш, на адреси: булевар др Зорана Ђинђића бр. 48, објекат управне зграде.
За тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду УКЦ Ниш одговорaн је
в.д. директора проф. др Зоран Перишић.

___________________________________________________________________________________________________
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2. ИСТОРИЈАТ
Болничко лечење у одговарајућим институцијама било је заступљено у Нишу и пре ослобођења Ниша
од Турака. Непосредно после ослобођења 1878. године формирана је Војна болница за рањенике, као прва
установа те врсте у Нишу. Цивилна болница формирана је тек 1881. године под називом Окружна болница –
претеча садашњег Универзитетског клиничког центра Ниш. Била је смештена у приватној згради поред Нишаве,
са малим капацитетом и неповољним смештајним условима. Прве пацијенте је примила 17. јула 1881. године.
Први персонал болнице чинила су два болничара, једна нудиља и једна куварица, „...а главну функцију вршио
је један лекарски помоћник са економом...“ све до именовања првог управника Окружне болнице у Нишу,
дипломираног лекара др Антона Зајичека. До 1909. године у Нишу се број лекара у овој болници повећао на
13, док је број постеља у болници остао исти 50.
Војна болница Ниш 1897. године добија првог сталног хирурга - мајора др Михајла Петровића (18631934). Он, као и добар број припадника Војне болнице, ће у почетку хонорарно радити у првој нишкој Окружној
болници. Еминентни лекари Војне болнице значајно су допринели формирању и квалитетном стручном раду
Окружне болнице. Није прошло много времена, а у граду је већ било 20 лекара, шест апотекара, 16 лекарских
и осам апотекарских помоћника и 236 болничара.
До почетка Првог светског рата Окружна болница у Нишу била је у надлежности Министарства
унутрашњих дела Србије, а после рата наилази време наглог развоја болнице у Нишу која јача и мења називе.
Од 1915. године до 1922. званични назив болнице у Нишу је Нишка окружна болница првог реда, да би знатно
касније прерасла у Клинички центар Ниш.
Нова етапа у историји нишке грађанске болнице настала је 1910. године кад се она дефинитивно
иселила из приватне зграде и прешла у новоизграђене, савремене болничке павиљоне. Капацитет болнице је
том приликом повећан на 170 кревета, а смештајни услови постали су неупоредиво бољи. За време ратова
1912-1918. године, као и за време оновремене окупације, болница је претрпела значајна оштећења, а инвентар
је био уништен.
После ослобођења 1918. године, болница је проширена и израсла у значајан медицински центар, не
само Ниша, већ и целе југоисточне Србије.
*Извор: Запис из науке Јован Ћирић
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ ДАНАС

Клинички центар у Нишу је републичка установа основана 14. новембра 1990. године, и друга је по
величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника који јој гравитирају
као установи терцијарне здравствене заштите.
Универзитетски клинички центар Ниш је наставна база Медицинског факултета Универзитета у Нишу,
у коме у настави и образовању нових кадрова учествује око 155 стручњака запослених у УКЦ Ниш, који су на
факултету наставни кадар – редовни професори, ванредни професори, доценти и асистенти.
Са 28 клиника, 7 центара, уз 6 пратећих служби, УКЦ Ниш представља јединствен здравственообразовни и научноистраживачки систем. Универзитетски клинички центар Ниш располаже са 1.525 постеља,
73 постеље за неонатологију и 254 постеље у дневним болницама.
У УКЦ Ниш данас је запослено 3.247 радника, од чега је 2.617 здравствених и 630 немедицинских
радника. Од здравствених радника - 806 је лекара, 3 фармацеута, 36 здравствених сарадника, 1.772
медицинских сестара и техничара, од чега 538 са вишом стручном спремом.
Ковид болница Крушевац, као организациони део УКЦ Ниш је почела са радом у децембру, 2020.
године и располаже са 500 постеља полуинтензивне и интензивне неге.
У Ковид болници Крушевац данас је запослено 555 здравствених радника, и то: 116 лекара, 7
фармацеута, 1 здравствени сарадник, 431 медицинских сестара и техничара, од чега 21 са вишом стручном
спремом.
* Подаци са стањем на дан 31.08.2022. године
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - Графички приказ организационе структуре УКЦ НИШ

ИНТЕРНИСТИЧКЕ
ГРАНЕ

ХИРУРШКЕ
ГРАНЕ

Клиника за
кардиологију

Клиника за
ендокрину хирургију

ЦЕНТРИ

СЛУЖБЕ

Служба за
Центар за заштиту
апотекарску делатност
менталног здравља
– болничка апотека –

Клиника за
гастроентерохепатологију

Клиника за
дигестивну хирургију

Центар за
минимално
инвазивну
хирургију

Клиника за
ендокринологију, дијабетес
и болести метаболизма

Клиника за
грудну хирургију

Центар за
медицинску
и клиничку
биохемију

Служба за техничке и
друге сличне послове

Клиника за хематологију,
алергологију, и клиничку
имунологију

Клиника за
неурохирургију

Центар за
радиологију

Јединица за
инетрну ревизију

Клиника за нефрологију

Клиника за ортопедску
хирургију и трауматологију
„АКАДЕМИК ПРОФ. ДР
МИЛОРАД МИТКОВИЋ“

Центар за
патологију
и патолошку
анатомију

Клиника за урологију

Центар за
нуклерану
медицину

Клиника за
дерматовенерологију

Клиника за
васкуларну хирургију

Ургентни центар
„ПРИМ. ДР
МИОДРАГ ЛАЗИЋ
ЛАЗА"

Клиника за инфектологију

Клиника за пластичну и
реконструктивну хирургију

Клиника за педијатрију
– Дечија интерна –

Клиника за
кардиохирургију

Клиника за пулмологију

Клиника за
гинекологију и акушерство

Клиника за неурологију

Клиника за
офталмологију

Клиника за психијатрију

Клиника за
оторриноларингологију

Клиника за физикалну
медицину и рехабилитацију

Клиника за дечију хирургију,
дечију ортопедију и
трауматологију

Клиника за онкологију

Клиника за анестезију,
реаниматологију и
интензивну терапију
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Служба за правне и
економскофинансијске послове

КОВИД БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

МАПЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ
- СТАРЕ ЗГРАДE -

ЛЕГЕНДА:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Специјалистичке амбуланте Клинике за кардиологију
Клиника за дерматовенерологију
Специјалистичке интернистичке и хируршке амбуланте
Клиника за офталмологију
Клиника за оториноларингологију
Дневне болнице хематологије и ендокринологије
Центар за радиологију – УЗ и МР дијагностика
Центар за медицинску и клиничку биохемију
- узорковање и дијагностика Управна зграда УКЦ Ниш
Клиника за гинекологију и акушерство
Клиника за педијатрију
Клиника за дечју хирургију, дечју ортопедију и трауматологију
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију
Одељење дечије неурологије
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију – терапијски блок
Специјалистичке амбуланте Клинике за офталмологију
Центар за нуклеарну медицину
Клиника за нефрологију - дијализа
Клиника за онкологију
Клиника за кардиологију
Клиника за кардиохирургију
Центр за заштиту менталног здравља
Клиника за инфектологију
Центар за патологију и патолошку анатомију
Клиника за онкологију
5

- НОВА ЗГРАДА -

- КОВИД БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ -

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА УКЦ НИШ:
http://www.kcnis.rs/files/normativni_akti/Pravilnik,%20sistematizacija%20i%20katalog.pdfПодаци
3.1. Подаци о систематизованим и попуњеним радним местима:
http://www.kcnis.rs/files/radna_mesta/UKC_-_BROJ_RM_I_IZVRSIOCA_ZA_SAJT_-_MART-2022.pdf
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4. ДЕЛАТНОСТ
Универзитетски клинички центар Ниш обавља: високоспецијализовану специјалистичко-консултативну
и стационарну здравствену делатност; образовну и научно-истраживачку делатност, у складу са законом.
Универзитетски клинички центар Ниш обавља специјализовану поликлиничку и болничку здравствену
делатност из више грана медицине, односно области здравствене заштите.
У оквиру здравствене делатности Универзитетски клинички центар Ниш:
1) прати и проучава здравствено стање становништва и предузима и предлаже мере за његово
унапређивање;
2) прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације засноване
на доказима, а нарочито утврђене стручно-методолошке и доктринарне протоколе;
3) истражује и открива узроке, појаве и ширење обољења, односно повреда, као и начин и мере за
њихово спречавање, сузбијање, рано откривање и ефикасно и благовремено лечење и рехабилитацију;
4) врши испитивање и предлаже увођење нових метода превенције, дијагностике, лечења и
рехабилитације;
5) учествује у утврђивању стручно-медицинских и доктринарних ставова и пружа стручно методолошку
помоћ у њиховом спровођењу;
6) спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене
заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Универзитетском клиничком центру Ниш и
обезбеђује сталну контролу ових мера;
7) организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика;
8) спроводи програме здравствене заштите;
9) организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада;
10) обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених;
11) организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада;
12) учествује у спровођењу спољне провере квалитета стручног рада у другим здравственим
установама и приватној пракси;
13) организује и спроводи практичну наставу у току школовања и стручног усавршавања здравствених
радника и здравствених сарадника;
14) обавља и другу делатност у складу са законом.
У обављању здравствене делатности, Универзитетски клинички центар Ниш пружа превентивне,
дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге на секундарном итерцијарном нивоу, и то у
оквиру:
1) болничке здравствене делатности из области: кардиологије, гастроентерологије, ендокринологије,
хематологије,
нефрологије,
онкологије,
дерматовенерологије,
инфектологије,
педијатрије,
пнеумофтизиологије, неурологије, психијатрије, дечије неурологије, дечије психијатрије, физикалне медицине
и рехабилитације, опште хирургије, неурохирургије, ортопедије, урологије, васкуларне хирургије, пластичне и
реконструктивне хирургије, грудне хирургије, кардиохирургије, гинекологије и акушерства, офталмологије,
оториноларингологије, дечје хирургије, максилофацијалне хирургије, анестезиологије са реаниматологијом,
ургентне медицине, као и из других ужих специјалности;
2) дијагностичке и терапијске здравствене делатности из области: анестезиологије са
реаниматологијом, физикалне медицине и рехабилитације, радиологије, нуклеарне медицине, клиничке
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неурофизиологије, клиничке биохемије, клиничке фармакологије, клиничке имунологије, генетике, патолошке
анатомије, ургентне медицине, као и из других ужих специјалности;
3) специјализоване поликлиничке здравствене делатности из свих специјалности и ужих специјалности
из којих обавља здравствену делатност. Специјалистичко консултативна делатност обухвата: специјалистичке
прегледе и консултације по упуту изабраног лекара; пријем и збрињавање ургентних стања, прегледе и
дијагностичку обраду пацијената упућених на болничко лечење; дијагностику, терапијски и рехабилитациони
третман у оквиру дневних болница; физикалну медицину и рехабилитацију за амбулантне и хоспитализоване
пацијенте; обављање лабораторијских, радиолошких и других дијагностичких услуга за амбулантне пацијенте,
као и другу одговарајућу специјалистичко консултативну делатност.
Универзитетски клинички центар Ниш обавља образовну и научноистраживачку делатност, у складу са
законом.
Универзитетски клинички центар Ниш је у јавној својини, у чијем седишту не постоји општа болница у
јавној својини, за становништво територије за коју је основан, па сходно томе обавља и здравствену делатност
секундарног нивоа здравствене заштите.
УКЦ Ниш је високо специјализована здравствена установа терцијалног нивоа, и територијално
здравственом заштитом покрива целу јужну Србију, централне Себије и део југоисточне Србије. Кадровски,
технички и просторно, оспособљен је да пружа здравствене услуге применом савремених и светски признатих
дијагностичких и терапијских процедура и метода лечења. Здравствену заштиту пружа у оквиру клиничког,
дневно-болничког и специјалистичко-амбулантног лечења пацијената.
УКЦ Ниш има за циљ континуирано побољшање квалитета пружања здравствених услуга кроз научноистраживачку и едукативну делатност. Континуираним развојем и унапређењем своје делатности,
поштовањем закона и прописа који штите здравље и гарантују безбедност корисника и особља испуњава своју
мисију, која се односи на стручну бригу о здрављу сваког пацијента хуманим односом према човеку и
поштовањем права пацијената по највишим стандардима и применом етичких принципа.
У обављању здравствене делатности УКЦ Ниш, у складу са Статутом, пружа превентивне, дијагностичке,
терапеутске и рехабилитационе здравствене услуге, и то у оквиру:
1. специјализоване болничке здравствене делатности из: интерне медицине, дечије интерне
медицине, инфектологије, неурологије, психијатрије, дечје неурологије, дечје психијатрије, дигестивне
хирургије, грудне хирургије, пластичне у реконструктивне хирургије, ендокрине хирургије и хирургије дојке,
васкуларне хирургије, неурохирургије, кардиохирургије, урологије, ортопедије, дечије хирургије и ортопедије,
гинекологије и акушерства са неонатологијом, оториноларингологије, офталмологије, дерматовенерологије,
анестезиологије и интензивне терапије, онкологије, нефрологије као и одговарајућих ужих специјалности;
2. дијагностичке и терапеутске здравствене делатности из: физикалне медицине и рехабилитације,
радиологије, нуклеарне медицине, радиотерапије, клиничке фармакологије, клиничке биохемије и
имунологије, патолошке анатомије, епидемиологије, као и из одговарајућих ужих специјалности;
3. специјализоване сепцијалистичко-амбулантне делатности из свих специјалности и ужих
специјалности из којих обавља здравствену делатност, као и вид дневно-болничког испитивања.
Пружање здравствених услуга ради којих је основан, УКЦ Ниш остварује у складу са законом и
подзаконским актима који уређују здравствену заштиту.
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5. ОРГАНИ И СИСТЕМ РУКОВОЂЕЊА
Законом о здравственој заштити и Статутом УКЦ Ниш установљени су органи руковођења и стручни органи.
5.1. Органи УКЦ Ниш
1) Директор,
2) Управни одбор,
3) Надзорни одбор.
Органе УКЦ Ниш, у складу са законом именује и разрешава Влада.

Статутом УКЦ Ниш (који је доступан на сајту УКЦ Ниш), дефинисана су права, обавезе и одговорности
свих органа УКЦ Ниш:
-

Директор (члан 18. до члана 25а.)
В.Д. директора УКЦ Ниш је Проф. др Зоран Перишић

-

Управни одбор (члам 26. до члана 29.)
Проф. др Ивана Милошевић, председник управног одбора
Проф. др Владислав Вукомановић, члан
др Александар Стојановић, члан

-

Надзорни одбор (члан 30. до члана 32.)

5.2. Стручни органи УКЦ Ниш
У складу са Законом о здравственој заштити и Статутом, УКЦ Ниш има следеће стручне органе:
1) Стручни савет,
2) Стручни колегијум,
3) Етички одбор,
4) Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите.
Статутом УКЦ Ниш (који је доступан на сајту УКЦ Ниш), дефинисана су права, обавезе и одговорности
свих стручних органа УКЦ Ниш:
-

Стручни савет (члан 34. до члана 36.)
Проф. др Милан Станковић, председник
Проф. др Марина Влајковић, заменик председника
Проф. др Драган Милић, члан
Доц. др Томислав Костић, члан
Проф. др Миодраг Вучић, члан
Проф. др Драган Димић, члан
Проф. др Весна Николов, члан
Проф. др Бесна Брзачки, члан
Прим. др Горан Пауновић, члан
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-

Стручни колегијум (члан 37.)

-

Етички одбор (члан 38. до члана 39.)
Проф. др Слободан Војиновић, Др Миша Радисављевић, Проф. др Зорица Димитријевић,
Доц. др Саша Раденковић, Проф. др Горан Кораћевић, Мр. др Љиљана Трајановић, Доц. др Милош Стевић

-

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите (члан 40. до члана 42.)
Мирјана Маринковић, вмс- председник
Проф. др Александар Стојковић, Доц. др Драгољуб Живановић, Др Наташа Лукић, Др Јасмина Петровић,
Владимир Станковић, вмс Соњица Радић, вмс Лела Коцић, вмс Јасна Јевђовић

Детаљни подаци су доступни на сајту УКЦ Ниш:
http://www.kcnis.rs/files/normativni_akti/Statut%20Univerzitetskog%20klinickog%20centra%20Nis_opt.pdf

6. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА

- РУКОВОДСТВО УКЦ НИШ - УПРАВА УКЦ НИШ
ФУНКЦИЈА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Директор УКЦ НИШ

Проф. др Зоран Перишић

Заменик директора

Проф. др Радмило Јанковић

Помоћник директора за стручно-медицинска
питања и интернистичку делатност

Проф. др Радивој Коцић

Помоћник директора за стручно-медицинска
питања и хируршку делатност

Проф. др Горан Станкојевић

Помоћник директора за организацију
и координацију рада

Доц. др Владан Ћосић

Помоћник директора за
научно-истраживачку делатност

Проф. др Даница Тиодоровић

Помоћник директора за трансфузијску медицину
и лабораторијску дијагностику

Доц. др Милан Лазаревић

Помоћник директора за организацију рада
немедицинских служби

дипл. ецц Маја Стевановић

Помоћник директора за стручно-медицинска
питања, имплементацију софтвера за здравствени
информациони систем и имплементацију система
дијагностички сродних група (ДСГ)

Прим. др сци мед.
Александар Стојковић

Главна медицинска сестра-техничар УКЦ Ниш

вмс Соњица Радић

Технички секретар управе УКЦ Ниш

Горица Стефановић

Детаљни подаци су доступни на сајту УКЦ Ниш: (//УПРАВА)
http://www.kcnis.rs/index.php/uprava/uprava-klinickog-centra-nis/direktor-klinickog-centra#
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7. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦИМА
Детаљни подаци су доступни на сајту УКЦ Ниш: (//КЛИНИКЕ)
8. РАДНО ВРЕМЕ
Директор је донео Одлуку о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у УКЦ Ниш.
Према наведеној Одлуци, рад са пацијентима у УКЦ Ниш организује се у непрекидном трајању
континуирано 24 часа дневно, седам дана недељно током целе године.
Прецизније:
http://www.kcnis.rs/files/normativni_akti/Odluka_o_pocetku_rasporedu_i_zavrsetku_radnog_vremena_u_Klinickom_centru_Nis.pdf

9. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Јавност рада УКЦ Ниш обезбеђује се путем објављивања аката и службених података на званичној
интернет страници УКЦ Ниш, у складу са обавезама утврђеним Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Законом о буџетском систему. Јавност рада УКЦ Ниш уређена је Статутом УКЦ Ниш. На
званичној интернет страници УКЦ Ниш постоје информације о финансијском пословању, Планови рада, подаци
о броју запослених и радно ангажованих лица. Подаци о јавним набавкама су јавно доступни.
УКЦ Ниш поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја строго водећи
рачуна да се не повреди право пацијента на тајност података о његовом здравственом стању и другим личним
својствима како је утврђено Законом о правима пацијената и Законом о заштити података о личности, нити
било који други заштићен податак.
10. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ
Организационе јединице УКЦ Ниш послове из своје надлежности обављају у складу са законом,
Статутом УКЦ Ниш, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у УКЦ Ниш и
процедурама. С обзиром да је УКЦ Ниш од 2021. године акредитована здравствена уставнова, у складу са
Законом о здравственој заштити, Законом о акредитацији и подзаконским актима, донете су бројне клиничке
и неклиничке процедуре које прописују високе стандарде у раду свих организационих јединица и запослених
што резултира вишим нивоом квалитета пружене здравствене заштите.
Здравствени радници и здравствени сарадници поступају у складу са етичким кодексима које су
утврдиле овлашћене лекарске коморе у складу са Законом о коморама здравствених радника. Поред ових
кодекса, сви запослени поступају у складу са Пословним кодексом УКЦ Ниш.
У УКЦ Ниш спроводи се континуирана унутрашња контрола квалитета у пружању здравствених услуга у
складу са Законом о здравственој заштити.
Прегледи у УКЦ Ниш заказују се у складу са Законом о здравственом осигурању, Правилником о начину
и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања и другим прописима. УКЦ Ниш као
акредитована здравствена установа у пружању здравствених услуга пацијентима примењује бројне клиничке
и неклиничке процедуре.
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11. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ У СВОМ РАДУ
Универзитетски клинички центар Ниш примењује бројне законе и друге прописе којима су уређене
области из делатности за које је регистрован, а нарочито:
-

Закон о здравственој заштити,
Закон о научноистраживачкој делатности,
Закон о јавни службама,
Закон о здравственом осигурању,
Закон о правима пацијената,
Закон о заштити лица са менталним сметњама,
Закон о лековима и медицинским средствима,
Закон о медицинским средствима,
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства,
Закон о медицинској документацији,
Закон о заштити становништва од заразних болести,
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља,
Закон о превенцији и дијагностици генетских болести, генетички условљених аномалија и ретких болести,
Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи,
Закон о поступку прекида трудноће у здравственим установама,
Закон о људским ћелијама и ткивима,
Закон о пресађивању људских органа,
Закон о трансфузијској медицини
Закон о јавном здрављу,
Закон о санитарном надзору,
Закон о Закон о коморама здравствених радника,
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора,
Уредба о плану мреже здравствених установа,
Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције,
Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања,
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту и о партиципацији,
Правилник о листама чекања,
Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијалном нивоу здравствене заштите,
Правилник о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијалном
нивоу здравствене заштите,
Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите,
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим
облицима здравствене службе,
Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствене установе,
Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите,
Правилник о акредитацији здравствених установа.

Поред ових закона и подзаконских аката којима се уређује здравствена делатност, УКЦ Ниш у свом
пословању поступа по бројним законима којима се уређује пословање јавних служби и радно-правни статус
запослених. Најважнији од њих су:
-

Закон о раду,
Закон о евиденцијама у области рада,
Закон о запосленима у јавним службама,
Закон о платама у државним органима и јавним службама,
Закон о систему плата запослених у јавном сектору
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
Закон о пензијском и инвалидском осигурању,
Закон о мирном решавању радних спорова,
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији,
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-

-

-

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
Закон о пензијском и инвалидском осигурању,
Закон о мирном решавању радних спорова,
Закон о државним и верским празницима,
Закон о безбедности и здрављу на раду,
Закон о спречавању злостављања на раду,
Закон о забрани дискриминације,
Закон о запошљавању странаца,
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,
Закон о заштити узбуњивача,
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму,
Закон о високом образовању,
Закон о заштити од пожара,
Закон о заштити животне средине,
Закон о управљању отпадом,
Закон о приватном обезбеђењу,
Закон о заштити података о личности,
Закон о тајности података,
Закон о равноправности полова,
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
Закон о Агенцији за борбу против корупције,
Закон о службеној употреби језика и писма,
Закон о печату државних и других органа,
Закон о изгледу, употреби грба, заставе и химне Републике Србије,
Закон о културним добрима,
Закон о јавној својини,
Закон о буџетском систему,
Закон о порезу на додату вредности,
Закон о порезима на доходак грађана,
Закон о порезима на имовину,
Закон о јавним набавкама,
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском
пословању,
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава,
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама,
Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и
мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у
здравственим установама,
Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање,
јединиственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу
Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
Уредба о класификацији делатности,
Уредба о категоријама регустратурског материјала са роковима чувања,
Уредба о буџетском рачуноводству,
Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке,
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору,
Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања
извршења те обавезе,
Правилник о начину извршења обавезног запошљавања особа са инвалидитетом,
Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања
на раду,
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-

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама,
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова,
Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла.

У свом раду УКЦ Ниш, поред наведених и свих важећих позитивноправних прописа прописа, поступа и
по општим актима које су донели органи УКЦ Ниш у оквиру своје надлежности. Најважнији од тих аката су:
-

Статут УКЦ Ниш,
Пословник о раду Управног одбора УКЦ Ниш,
Пословни кодекс УКЦ Ниш,
Правилник о кућном реду УКЦ Ниш,
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у УКЦ Ниш,
Правилник о поступку јавне набавке у УКЦ Ниш,
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, и тако даље.

Листа нормативних аката јавно је доступна на интернет страници УКЦ Ниш:
http://www.kcnis.rs/index.php/component/content/article/93-ostalo/170-normativni-akti

12. ПОДАЦИ О ПРУЖЕНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У УКЦ НИШ:
Подаци о здравственим улсугама УКЦ ниш, јавно су доступни на интернет страници УКЦ Ниш:
http://portal.kcnis.rs/viewtopic.php?f=80&t=1110

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Подаци о приходима и расходима УКЦ Ниш објављују се на званичној интернет страници УКЦ Ниш.
Финансијски извештај – завршни рачун за 2020. годину: (2021.)
http://portal.kcnis.rs/viewforum.php?f=64

Финансијски план и План набавки за 2022. годину:
http://portal.kcnis.rs/viewforum.php?f=76

План здравствених услуга за 2022. годину:
http://portal.kcnis.rs/viewtopic.php?f=80&t=1110

Целокупно финансијаско пословање УКЦ Ниш доступно је на:
http://www.kcnis.rs/index.php/component/content/article/109-finansijsko-poslovanje/849-finansijsko-poslovanje
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Универзитетски клинички центар Ниш поступке јавних набавки спроводи у складу са Законом о јавним
набавкама путем Портала јавних набавки. План јавних набавки, свака појединачна набавка као и годишњи
извештај о набавкама доступни су на Порталу јавних набавки, званични сајт:
https://jnportal.ujn.gov.rs

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

УКЦ Ниш не додељује државну помоћ.
16. ПОДАЦИ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ
16.1. Плате запослених у здравству
Плате запослених у здравственим установама уређене су:
- Законом о платама у државним органима и јавним службама,
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама,
- Уредбом о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате,
критеријумима и мерилима за део плате која се остварује по основу радног учинка, као и начину
обрачуна плате запослених у здравственим установима.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије.
Почев од јануара 2022. године за обрачун и исплату плата запослених у здравственим установама
примењују се четири различите основице и то:
1)
2)
3)
4)

4.252,37
4.526,49
4.061,18
4.175,06

динара за докторе медицине и докторе специјалисте,
динара за медицинске сестре и техничаре,
динара за остале запослене,
динара за здравствене сараднике.

Према члану 2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, ("Службени гласник РС", бр. 44 од 19. јула 2001, 15 од 15.
марта 2002 - др. уредба, 30 од 6. јуна 2002, 32 од 11. јуна 2002 - исправка, 69 од 25. децембра 2002, 78 од 21.
новембра 2002, ……… 58 од 3. јуна 2014, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 19 од 5. марта 2021, 48 од 13. маја
2021.), у свим здравственим установама у државној својини примењују се следећи коефицијенти:
13. У здравственим установама:*
*Службени гласник РС, број 106/2007
Субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, примаријуси или специјалисти
магистри који раде у специјалистичкој делатности*

29,32*

Специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимације, операционим салама, у
онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, рендген службама, у лабораторијама са
непосредним контактом са агресивним материјалима и сл.*

28,24*

Специјалистички послови у стационарима здравствених центара и диспанзерско-поликлинички
послови у КЦС*

26,33*

Специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким условима (домови здравља и здравствени
центри), рад у лабораторијама, рад на превентиви и у комисијама*

26,13*
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Послови специјалиста и магистара здравствених сарадника*

22,73*

Послови дипломираних здравствених радника: доктора медицине, стоматологије, дипломираних
фармацеута и фармацеута биохемичара*

22,55*

Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника, економиста, правника и
инжењера*

18,70*

Рад у операционим салама и у хитној помоћи, на реанимацији, интензивној нези, у онкологији,
психијатрији, инфективним одељењима, породилиштима, рендген кабинетима, у лабораторијама,
у кабинетима за трансфузију крви и сл. (VI степен стручне спреме)*

15,32***

Здравствена нега пацијената и рад у стационарима, специјализовани послови у зубној техници и сл.
(VI степен стручне спреме)*

14,77***

Веома сложени послови у патронажи, санитетском извиђању и надзору, дезинфекцији,
дезинсекцији и дератизацији, послови физикалне рехабилитације и физиотерапије,
лабораторијски послови, суделовање у изради и издавању лекова (VI степен стручне спреме)*

14,38**

Послови које обављају медицински техничари у кабинету за трансфузију крви и остали послови
које обављају здравствени радници (V степен стручне спреме)*

13,78*

Здравствена нега хоспитализованих болесника у интензивној нези, операционој сали,
хемотерапији, онкологији, психијатрији, хитни пријем болесника, неодложна помоћ у кући, хитна
медицинска помоћ, специјализовани послови зубне технике на изради зубних помагала, кућно
лечење, рендген кабинет, лабораторијске анализе, послови санитетског транспорта уз пружање
хитне медицинске помоћи и руковање инсталисаним системима у возилу и специјални послови у
галенској лабораторији (IV степен стручне спреме)*

13,57*

Послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја, административни, сложенији
управни, правни, књиговодствени и њима слични послови (VI степен стручне спреме)*

13,26*

Послови здравствене неге хоспитализованих болесника, уже специјализовани послови здравствене
неге у примарној, амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој заштити, послови зубне технике,
ЕЕГ, ЕКГ, развојна саветовалишта, саветовалишта за дијабет (IV степен стручне спреме)*

13,11*

Послови здравствене неге болесника у примарној здравственој заштити и амбулантнополиклиничкој и стоматолошкој заштити, издавање лекова без рецепта, физикална терапија и
рехабилитација, дезинфекција, дезинсекција и дератизација и трансфузија крви (IV степен стручне
спреме)*

12,59*

Послови техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима слични послови (V степен
стручне спреме)*

10,71*

Средње сложени економски, управни и административни послови (IV степен стручне спреме)*

10,20*

Послови техничког одржавања, послови на припреми хране (кување), послови на успостављању
телефонских веза већег интензитета, послови санитетског транспорта болесника, возача,
дактилографије, послови обезбеђења и противпожарне заштите и сл. (III степен стручне спреме)*

8,98*

Помоћни послови код обдукције (II степен стручне спреме)*

8,36*

Помоћни послови неге болесника и извођење других медицинско-техничких радњи и помоћни
послови код паковања санитетског материјала (II степен стручне спреме)*

8,06*

Послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, прања и пеглања рубља, сервирање
хране болесницима, помоћни послови у техничким радионицама, послови портира, чувара, курира
и помоћни послови у апотекама и сл. (II степен стручне спреме)*

7,34*

Послови одржавања чистоће у просторијама где се остварује здравствена заштита (I степен стручне
спреме)*

6,83*

Послови одржавања чистоће у административним просторијама*

6,18*

Најједноставнији послови (физички радник – НК)*

5,93*

За здравствене сараднике који долазе у непосредан контакт са пацијентима, раде на одељењу, односно учествују
у здравственој дијагностици и терапији, на истраживањима у лабораторијама додатни коефицијент на
коефицијент наведен у табели износи 0,36.*
* Службени гласник РС, број 106/2007
**Службени гласник РС, број 7/2008
***Службени гласник РС, број 26/2008
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Коефицијенти из члана 3. ове Уредбе увећавају се, и то за:
11. У здравственим установама:
а) По основу руковођења:
- вођи групе немедицинских радника (главном возачу)
0,41
- главној сестри кабинета и одсека, руководиоцима у администрацији и техничкој служби
0,61
- главној сестри у амбулантама, главним техничарима и главним лаборантима, руководиоцима
0,82
немедицинских служби у ДЗ и координаторима - шефовима одсека и службе
- начелницима немедицинских служби и заводима и заводу за здравствену заштиту, главним сестрама 1,02
одељења у стационарима и руководиоцима немедицинских служби у ЗЦ и главној сестри у ДЗ
- начелницима медицинских служби у ДЗ, главним сестрама института и клиника и начелницима
1,23
немедицинских служби у КБЦ и КЦ, главној сестри болнице, главном техничару у заводу за
здравствену заштиту и заводима
- главној медицинској сестри КБЦ и КЦ и начелницима медицинских служби у здравственим центрима 1,43
- помоћницима и заменицима директора у ДЗ и апотекарским установама, начелницима медицинских 1,63
служби у КБЦ и КЦ, помоћницима директора немедицинских служби у КБЦ и КЦ, ЗЦ и заводима
- помоћницима и заменицима директора института и клиника, домова здравља и самосталних
1,84
апотекарских установа и директору немедицинских служби у КБЦ, КЦ, ЗЦ и заводима
- помоћницима и заменицима директора КБЦ и КЦ и завода и директорима института и клиника
2,04
- директорима домова здравља и апотека
10%
- директорима болница (опште и специјалне, завода)
15%
- директорима завода за заштиту здравља, апотекарских установа и здравствених центара
20%
- директорима КБЦ-а, завода за фармацију и института
25%
- директорима клиничких центара
30%
б) На основу стручно признатих и научних звања:
- примаријусу
0,50
- магистру наука
0,50
- доктору наука
1,00
в) 20% за запослене који долазе у непосредан контакт са пацијентима у психијатријским установама, и то у:*
– Специјалној болници за психијатријске болести Нови Кнежевац;*
– Специјалној болници за психијатријске болести Вршац;*
– Специјалној болници за психијатријске болести Ковин;*
– Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница” Ниш;*
– Специјалној болници за болести зависности, Београд;*
– Специјалној болници за психијатријске болести „др Лаза Лазаревић” Београд;*
– Клиници за неурологију и психијатрију за децу, Београд;*
– Институту за ментално здравље, Београд*
*Службени гласник РС, број 40/2007

16.2. Плате запослених у УКЦ Ниш

1.
2.

Степен стр.
спреме
VII или VIII
VII или VIII

3.
4.
5.

VII
IV или VI
НК или III

Р.бр.

Назив радног места
Руководилац, помоћник
Лекари субспецијалисти, лекари специјалисти,
лекари опште медицине и фармацеути
Сарадници, немедицински високостручни кадар
Медицинске сестре, мед. техничари и немедицински кадар
Спремачице, помоћно особље

Просечна нето
плата
95.778,97
87.418,76
60.891,59
43.262,46
35.012,28

* за износе плата које подлежу минималном износу цене рада, примењује се законски фонд часова од 174 сати
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17. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈАМА И РЕВИЗИЈАМА ПОСЛОВАЊА ОРГАНА
У складу са чл. 82. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и Правилником
о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013) у Универзитетском клиничком центру Ниш
успостављена је Јединица за интерну ревизју као посебна функционално и оранизационо независна јединица.
Јединица за интерну ревизију обавља ревизију свих организационих делова, свих програма, активности и процеса
који су у надлежности Универзитетског клиичког центра Ниш.
На основу стратешког, годишњег и оперативног планирања обавља послове организовања, спровођења и
извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова, свих програма, активности и процеса
примењујући прописе Републике Србије, Међународне стандарде професионалне праксе интерне ревизије, кодекс
струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу.
Интерни ревизори, вршећи ревизију одговарајућих система, посматрају: контроле, ризике и управљање
организацијом и на основу утврђених слабости дају препоруке за њихово побољшање.
Универзитетски клинички центар Ниш је предмет контроле Државне ревизорске институцује, о чему су подаци
јавно доступни.

18. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Као индиректни буџетски корисник, средства за рад Универзитетски клинички центар Ниш стиче закључивањем
Уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.
Имовину УКЦ Ниш чини право коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини која се
односи на непокретне и покретне ствари. Евиденција средстава за рад врши се у складу са прописима који уређују
буџетски систем.
Медицинска опрема од националног интереса редовно се пријављује у апликацију ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

19. НОСАЧ ИНФОРМАЦИЈА И ЊЕГОВО ЧУВАЊЕ
Носачи информација настали у раду УКЦ Ниш чувају се у ахриви у складу са роковима чувања утврђеним Уредбом
о категоријама регистраторског материјала са роковима чувања, Правилником о начину евидентирања регистраторског
материјала, његовог чувања и класификације и архивирања, Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о јавним
набавкама.
Медицинска документација чува се у складу са Законом о медицинској документацији у архиви Универзитетског
клиничког центра Ниш.
Електронски подаци чувају се у складу са Законом о медицинској документацији и евиденцијама у области здравства.

20. ВРСТЕ НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА КОЈИМА УКЦ НИШ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
УКЦ Ниш поступа у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу захтева физичког или правног лица, Универзитетски клинички центар Ниш доставља тражене податке и
документацију уз поштовање Закона о правима пацијената, Закона о заштити података о личности и свих релевантних
позитивноправних прописа који регулишу тајност података.
УКЦ Ниш редовно и у наведеним роковима написмено доставља изјашњења Поверенику.
Најчешћи захтеви тражиоца информација се односе на документацију и информације из области радног односа и
пружања здравствених услуга.
Захтев за слободан приступ информацијама од значаја може се поднети писаним путем, директору УКЦ Ниш на адресу:
бул. др Зорана Ђинђића бр. 48, 18000 Ниш, или путем електронске поште на адресу kcnissrb@gmail.com.
Лице за заштиту података Универзитетског клиничког центра Ниш:
службеник за односе са јавношћу и маркетинг,
дипл. журналиста, Никола Марковић
Податке за Информатор објединиo:
шеф Одсека информационих система, подршке корисницима и имплементације ИЗИС-а,
дипл. инж. Станко Главашевић.
ТАЧНОСТ ПОДАТАКА ПОТВРЂУЈЕ:
в.д. директора Универзитетског клиничког центра Ниш,
Проф. др Зоран Перишић
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