
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: 3106
Датум: 31.01.2018.год.

На основу члана 78. став 5. Закона о здравственој заштити заштити
(»Сл.гласник РС« бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/14, 96/2015 и 106/2015113/2017 -
др. закон и 105/2017 - др. закон), члана 40. став 2. Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл. гласник РС«
1/2015) ) Мишљење Института за јавно здравље Ниш број 02-5822 од
05.12.2013.године и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, доносим

О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ И ОБИМУ ПРИПРАВНОСТИ

У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђујује се потреба увођења приправности као

посебног вида прековременог рада, обим и трајање приправности у
Клиничком центру Ниш и друга питања у вези организовања приправности и
рада по позиву.

Члан 2.
Приправност у Клиничком центру се уводи ради обезбеђења

одређених видова здравствене заштите који се не обезбеђују сменским
радом или прерасподелом радног времена.

Члан 3.
Приправност је посебан облик прековременог рада код којег

здравствени радник не мора бити присутан у Клиничком центру, али мора
бити стално доступан ради пружања хитне медицинске помоћи у Клиничком
центру.

Члан 4.
Распоред рада у приправности утврђује директор ОЈ у којој је

уведена приправност, у зависности од броја здравствених радника у
приправности за радно место за које је приправност уведена.

Члан 5.
Здравствени радници који обављају послове из члана 3. и 4. ове

Одлуке имају право на додатак на плату у складу са Законом и прописима
којима се уређује овај рад.

Члан 6.
Приправност радним даном траје 16 сати, а недељом и у дане

државног и верског празника када се не ради, 24 сата.

Када је за одређено радно место за које се уводи приправност
предвиђен редован рад у две смене, приправност почиње по завршетку
рада друге смене и траје до почетка рада прве смене наредног дана.



Изузетно, за време коришћења годишњег одмора, плаћеног и
неплаћеног одуства, боловања и др, за радна места из претходног става
приправност траје 16 сати, по чему, на захтев директора ОЈ Одлуку доноси
директор Клиничког центра Ниш.

Члан 7.
За време приправности запослени у Клиничком центру Ниш има

право на додатак на плату за сваки сат проведен у приправности у износу
од 10 % вредности радног сата основне плате.

У случају када се запослени здравствени радник позове из
приправности престаје стање приправности и отпочиње рад за који
запослени има право на додатак на плату 26% од основне плате.

Члан 8.
О приправности у ОЈ се води евиденција на основу које се утврђује

месечни извештај о броју часова припавности за сваког здравственог
радника.

Месечни извештај из става 1. овог члана оверавају својим потписом
директор и главна медициска сестра – техничар ОЈ.

Члан 9.
Приправност се уводи у следећим ОЈ и за следећа радна места:

КЛИНИКА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
- доктор медицине специјалиста кардиолог (за хитну уградњу привременог

пејсмејкера)‚
- доктор мед. специјалиста (за мед. пратњу и надзор болесника који се

хитно упућују у друге кардиолошке центре ради оперативног лечења)
- медицинска сестра – техничар (за хитну уградњу привременог

пејсмејкера)
- мед. сестра – техничар (за мед. пратњу и надзор болесника који се хитно

упућују у друге кардиолошке центре ради оперативног лечења)
- рентген техничар (за хитну уградњу привременог пејсмејкера и ургентну

коронографију и перкутане процедуре - имплантација стента - у лечењу
акутног инфаркта миокарда).

- доктор медицине специјалиста (ради лечења акутног инфаркта миокарда
- ургентна коронографија и ургентно уграђивање стента)

- медицинска сестра – техничар (ради лечења акутног инфаркта миокарда
- ургентна коронографија и ургентно уграђивање стента)

- рендген техичар (ради лечења акутног инфаркта миокарда - ургентна
коронографија и ургентно уграђивање стента)

КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈУ И ХЕПАТОЛОГИЈУ
- доктор медицине специјалиста гастроентеролог (за обављање ургентне

ендоскопије)
- медицинска сестра (за асистирање и одржавање апарата у ургентној

ендоскопији)

КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ
- лабораторијски техничар



КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈУ
- доктор медицине специјалиста за рад у сали, у дане када дежурају

доктори медицине спицијалисти који нису обучени за постављање
приступа крвним судовима

- инструментар
- медицинска сестра / техничар за хитне хемодијализе у одељењу за

дијализу, одсеку за хемодијализу радним даном од 22х до почетка рада
прве смене наредног дана и недељом

КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ
- доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства или доктор

медицине специјалиста радиолог (дежурство доктора медицине
специјалисте гинекологије и акушерства или доктора медицине
специјалисте радиолога искључује приправност доктора медицине
специјалисте гинекологије и акушерства или доктора медицине
специјалисте радиолога)

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
- доктор медицине специјалиста анестезиолог (за период од  01. до 10. у

месецу

КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈЕ ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
- доктор медицине специјалиста клиничке биохемије суботом и недељом
- доктор мед. субспецијалиста кардиолог или доктор мед. спец. педијатар

(са познавањем ехокардиографије) са Клинике за дечије интерне
болести и Клинике за гинекологију и акушерство за потребе Клинике за
дечије интерне болести и Клинике за гинекологију и акушерство

- доктор мед. спец. педијатар (за пратњу деце приликом транспорта у
друге здравствене установе)

- мед. сестра – техничар (за пратњу деце приликом транспорта у друге
здравствене установе)

- лабораторијски техничар

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
- доктор медицине специјалиста неуролог (за спровођење

фибринолитичког третмана код оболелих од можданог удара)
- доктор мед. специјалиста неуролог - члан тима за потврђивање мождане

смрти методом ЕЕГ или Евоцираних потенцијала
- медицинска сестра – члан тима за потврђивање мождане смрти методом

ЕЕГ или Евоцираних потенцијала

КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНУ ХИРУРГИЈУ
- доктор специјалиста хирург

(када дежура др мед. спец. у ОЈ ЦМИХ)
- доктор медицине специјалиста грудни хирург

НАПОМЕНА: (обухвата приправност и ОЈ Клинике за грудну
хирургију )

КЛИНИКА ЗА ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ
- доктор медицине специјалиста опште или васкуларне хирургије 2
- перфузер



КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ
- доктор мед. спец. пластичне и реконструктивне хир.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ
- доктор мед. спец. неурохирург
- инструментар 2

КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ
- инструментар 2
- медицински техничар - гипсер

КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ
- доктор мед. спец. уролог - радним даном од понедељка до суботе 2, а

недељом 1
- инструментар  2

КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
- доктор медицине спец. педијатар за потребе Дечијег блока (за транспорт

пацијента)
- доктор медицине спец. из гинекологије и акушерства
- доктор медицине спец. неонатолог

КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ
- инструментар

КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ УВА, ГРЛА И НОСА
- инструментар

КЛИНИКА ЗА ДЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ И ОРТОПЕДИЈУ
- доктор медицине специјалиста дечије хирургије
- доктор медицине спец. дечије хирургије (за потребе одељења за

неонатологију и
одојчад); инструментар

КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ
доктор медицине специјалиста анестезиолог 2
анестетичар 3

(за потребе Ургентног центра, хируршке интензивне неге, операционог
блока,
Центра за радиологију, 8 хируршких и пет интернистичких клиника у
новом објекту КЦ Ниш);
доктор медицине специјалиста анестезиолог 1
анестетичар 1

     (за потребе Клинике за кардиохирургију)
доктор медицине специјалиста анестезиолог 1
анестетичар  1

     (за потребе Клинике за дечије хирургије и ортопедије)
доктор медицине специјалиста анестезиолог  1
анестетичар  1

 (за потребе Клинике за гинекологију и акушерство)
доктор медицине специјалиста анестезиолог  3




