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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: 10226/9a
Датум: 13.04.2017. год.

На основу члана 49. Закона о раду (»Сл.гласник РС« бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14 и 13/2017 – Одлука УС), члана 181. – 187. Закона о здравственој заштити (»Сл. гласник
РС« бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон и 93/14, 96/15 и
106/15), члана 23 – 33. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Републике Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.
гласник РС« бр. 1/15) и члана 27, а у вези са чланом 53. став 1. тачка 4. Статута Клиничког
центра Ниш, Управни одбор Клиничког центра Ниш, на седници одржаној 13.04.2017. године,
доноси

П Р А В И Л Н И К
О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником у Клиничком центру Ниш утврђују се права и обавезе запослених
у Клиничком центру Ниш по основу образовања и стручног усавршавања, услови, начин и
поступак остваривања тих права и друга питања у вези са стручним усавршавањем.

Члан 2.

Запослени у Клиничком центру Ниш имају право и дужност да се у току рада образују,
стручно оспособљавају и усавршавају у складу са потребама Клиничког центра Ниш ради
успешнијег извршавања поверених послова и унапређења квалитета рада.

Здравствени радници и здравствени сарадници Клиничког центра Ниш имају право и
дужност да у току рада стално прате развој медицинске као и других одговарајућих наука и
да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свог рада.

Члан 3.

Запослени који неоправдано одбије образовање стручно усавршавање или
оспособљавање које од њега изискује његово радно ангажовање у Клиничком центру Ниш
или не испуњава уговорене обавезе у вези са стручним усавршавањем чини повреду радне
обавезе.

Члан 4.

Под стручним усавршавањем подразумева се стицање одређених теоретских и
практичних знања кроз специјализације, уже специјализације, постдипломске студије и
похађање високих здравствених школа струковних студија, стицање одређених стручних
знања практичном обуком, завршавање одређених течајева и полагања испита за
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оспособљеност у оквиру струке и сл.; завршавање високог степена школског образовања
путем редовног и ванредног школовања.

Члан 5.

Запослени који се стручно усавршава доставља Клиничком центру Ниш одговарајућу
документацију о облику, трајању и трошковима стручног усавршавања.

Члан 6.

Запослени кога је Клинички центар Ниш упутио на дуже временско усавршавање у
обавези је да прекине стручно усавршавање и врати се на рад ако за његовим радом постоји
потреба у Клиничком центру Ниш.

II. ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 7.

Стручно усавршавање запослених у Клиничком центру Ниш, на основу Плана развоја
кадрова у здравству, одобрава се и спроводи на основу Плана стручног усавршавања
Клиничког центра Ниш.

План обухвата све области стручног усавршавања које ће се обављати у одређеном
периоду са подацима о врсти и времену трајања стручног усавршавања, са именима
кандидата, као и о стручном усавршавању које је у току.

Члан 8.

План стручног усавршавања Клиничког центра Ниш садржи нарочито:
- облике стручног усавршавања,
- време трајања стручног усавршавања,
- начин и место спровођења стручног усавршавања,
- критеријуме и ближе услове за одобравање стручног усавршавања,
- профил и број запослених који је обухваћен појединим облицима стручног

усавршавања,
- преглед финансијских средстава потребних за остварење планираног стручног

усавршавања,
- обезбеђење извора средстава за финансирање стручног усавршавања у складу са

текућом финансијском ситуацијом Клиничког центра Ниш,
- организовање стручних састанака или боравак стручњака у Клиничком центру Ниш.

Члан 9.

Директори организационих јединица дужни су да доставе предлог годишњег Плана за
све видове стручног усавршавања из чл. 11. овог Правилника, после разматрања на
стручном колегијуму ОЈ, до краја априла текуће године за наредну годину Стручном савету.

Стручни савет разматра достављене предлоге и доставља свој предлог Плана до
краја маја текуће године за наредну годину, Управном одбору Клиничког центра Ниш.

План усваја Управни одбор Клиничког центра Ниш и доставља запосленима на увид
до краја септембра текуће године за наредну годину. На предлог Плана мишљење даје
Завод за јавно здравље основан за територију на којој здравствена установа обавља
делатност.
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Средства за реализацију Плана утврђују се финансијским планом Клиничког центра
Ниш.

III. ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 10.

Средства за финансирање стручног усавршавања запослених у Клиничком центру
Ниш обезбеђују се из сопствених средстава Клиничког центра Ниш или средстава РФЗО-а.

Изузетно Клинички центар Ниш неће сносити трошкове стручног усавршавања
запослених када недостају средства за покриће материјалних трошкова рада и пословања
Клиничког центра Ниш.

Осим средстава из става 1. овог члана средства за потребе стручног усавршавања
обезбеђују се и из других извора, као што су средства из других установа и институција,
средстава која се добијају од испитивања лекова, као и средстава остварених путем поклона,
донација и сл.

Финансијски план за стручно усавршавање запослених у Клиничком центру Ниш део
је Финансијског плана Клиничког центра Ниш.

Распоред средстава по наменама стручног усавршавања врши се Финансијским
планом Клиничког центра Ниш.

Клинички центар Ниш саставља извештај о утрошку средстава за стручно
усавршавање који је саставни део Завршног рачуна.

IV. ВИДОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 11.

Запослени у Клиничком центру Ниш се стручно усавршавају:
1. Школовањем у циљу стицања вишег степена стручне спреме;
2. Специјализацијом, ужом специјализацијом и полагањем правосудног испита;
3. Стицањем научног степена доктора наука и до 30.09.2018.године за магистра;
4. Одласком на стручна и научна усавршавања у земљи и иностранству ради

савлађивања одређене проблематике од интереса за рад и развој организационе
јединице чији запослени одлази на стручно усавршавање;

5. Учешћем на симпозијумима, конгресима и стручним састанцима у земљи и
иностранству;

6. Одласком на студијски боравак у иностранство,
7. Стручним оспособљавањем практичним радом;
8. Одласком на саветовања и друге састанке из области правних, економских и

техничких наука;
9. Полагањем стручних испита,
10. Континуираном едукацијом.

1. Школовање запослених

Члан 12.

У складу са развојем медицинских и других наука, потребе усавршавања процеса
рада и сл. запослени у Клиничком центру Ниш могу се упутити на школовање, дошколовање,
доквалификацију и преквалификацију ради стицања вишег степена стручне спреме.



4

Члан 13.

За време док се налази на школовању, дошколовању, доквалификацији и
преквалификацији запослени има право на: плаћено одсуство ради похађања наставе,
односно практичних вежби, припремања и полагања испита и др., накнаду трошкова
школарине, накнаду трошкова полагања испита и путних трошкова, осим трошкова који су
настали понављањем године, односно полагања поправних испита.

Запослени има право на плаћено одсуство за припрему и полагање испита и то: три
дана за сваки испит и петнаест дана за дипломски испит.

Запослене, који се школују о свом трошку, Клинички центар Ниш није у обавези да их
након школовања распореди на радно место према стеченом степену стручне спреме.

2. Специјализација здравствених радника и здравствених сарадника

Члан 14.

Здравствени радник и здравствени сарадник са високим образовањем може се
специјализовати ако има завршен приправнички стаж и положен стручни испит.

Здравствени радник са високим образовањем може се после завршене
специјализације усавршавати у ужој специјалности.

Члан 15.

Одлуку о одобравању специјализације и уже специјализације доноси директор
Клиничког центра Ниш.

Члан 16.

За време специјализације и уже специјализације здравствени радник, односно
здравствени сарадник има право на накнаду зараде, накнаду трошкова похађања наставе,
накнаду трошкова полагања испита, накнаду путних трошкова и дневница и на плаћено
одсуство у трајању од 30 дана за припрему и полагање испита, у складу са нормативним
актима Клиничког центра Ниш.

Члан 17.

Дипломираном правнику запосленом у Клиничком центру Ниш, може се, у складу са
Планом, одобрити полагање правосудног испита. Запослени има право на плаћено одсуство
у трајању од 30 радних дана за припрему и полагање испита.

3. Стицање научног степена доктора наука

Члан 18.

У циљу стварања научних кадрова за развој и унапређење научно – истраживачке и
образовне делатности, увођења и примене савремених достигнућа медицинске науке и
развоја научне мисли, запослени у Клиничком центру Ниш се научно усавршавају стицањем
научног степена доктора наука и до 30.09.2018.год. магистра.

Научно усавршавање из става 1. овог члана остварује се у складу са потребама
развоја и материјалним могућностима Клиничког центра Ниш, на основу Плана.
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Члан 19.

За време усавршавања из претходног члана, запослени има паво на плаћено
одсуство за припремање и полагање испита, и то 30 дана за магистарски испит и одбрану
доктората.

4. Стручно и научно усавршавање у земљи и иностранству

Члан 20.

Ради савлађивања одређене проблематике или усавршавања одређених метода у
области здравствене заштите од интереса за рад и развој Клиничког центра Ниш, запослени
може бити упућен на усавршавање у земљи и иностранству.

Члан 21.

Одлазак на усавршавање може се одобрити под условом да је одређена институција
дала писмену сагласност да ће запослени бити примљен на усавршавање, а на
усавршавање у иностранству уколико зна језик земље у коју се упућује на усавршавање,
односно један од светских језика.

Члан 22.

Запослени упућен на усавршавање из члана 20. овог Правилника има право на
плаћено одсуство у времену колико траје усавршавање, право на накнаду путних трошкова и
друга права која из овог усавршавања проистекну.

5. Одлазак на симпозијуме, конгресе и стручне састанке

Члан 23.

Запосленом се може одобрити одлазак на симпозијум, конгрес или стручни састанак у
земљи и иностранству на коме се третира проблематика од интереса за Клинички центар
Ниш, односно за организациону јединицу у којој ради.

Члан 24.

Запосленом ће се одобрити учешће на симпозију, конгресу или стручном састанку ако
је аутор рада који је прихваћен од организатора и увршћен у програм за саопштење.

Запосленом коаутору, односно сараднику може се одобрити учешће на симпозијуму,
конгресу или стручном састанку, у случају спречености аутора да учествује у раду.

Радови који се излажу на националним и међународним симпозијумима, конгресима и
стручним састанцима, морају се претходно изложити на састанку стручног колегијума
организационе јединице запосленог чији се рад излаже.

Члан 25.

Изузетно запосленом може бити одобрено учешће на симпозијуму, конгресу или
стручном састанку и ако нема пријављен рад, ако се на истом разматра проблематика од
изузетног значаја за рад и развој службе у којој ради.

Учешће из става 1. овог члана одобриће се уз образложен предлог стручног
колегијума организационе јединице.
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Члан 26.

Запослени коме је одобрено учешће на симпозијуму, конгресу или стручном састанку
има право на плаћено одсуство у складу са одредбама нормативних аката Клиничког центра
Ниш.

Средства за накнаду путних трошкова, дневница и котизације одобриће се у
зависности од приоритета усавршавања и расположивости материјалних средстава.

Члан 27.

По повратку са симпозијума, конгреса или стручног састанка, запослени је обавезан
да поднесе стручни извештај и информише стручни колегијум организационе јединице о
резултатима и новинама изнетим на симпозијуму, конгресу или стручном састанку.

6. Студијски боравак у иностранству

Члан 28.

Запосленом се може одобрити студијски боравак у иностранству и циљу упознавања
организације рада и примене савремених метода и поступака у дијагностици и лечењу.

Члан 29.

Студијски боравак из претходног члана може се одобрити под следећим условима:
- да запослени поседује потребну стручну спрему;
- да зна језик земље у коју одлази на струдијски боравак или други језик којим се може

служити у дотичној земљи;
- да има позив или сагласност за студијски боравак одговарајуће институције земље у

коју одлази.

Члан 30.

За време студијског боравка запослени има право на плаћено одуство.

7. Стручно оспособљавање практичним радом

Члан 31.

Здравствени радник или сарадник и други запослени у Клиничком центру Ниш може
бити упућен на стручно оспособљавање практичним радом у друге здравствене установе
или институције у земљи и иностранству, и то:

■ ради овладавања новом методом или овладавања познатом методом коју је
потребно увести или применити у раду Клиничког центра Ниш, односно поједине
организационе јединице у њеном саставу,

■ ради овладавања руковањем специјалним апаратом, инструментом или уређајем,
односно новим апаратима или уређајима.

Да би здравствени радник, односно други запослени био упућен на стручно
усавршавање из става 1. овог члана претходно мора бити прибављена сагласност установе
или институције у којој ће се обављати ово усавршавање.
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Члан 32.

Одлуку о упућивању здравственог радника или другог запосленог на стручно
оспособљавање практичним радом доноси директор Клиничког центра Ниш, уз претходно
мишљење или на предлог директора организационе јединице, односно службе у којој
здравствени радник или сарадник или други запослени ради, а на основу предлога
помоћника директора за образовну и научно - истраживачку делатност Клиничког центра
Ниш.

Члан 33.

По завршеном стручном оспособљавању практичним радом здравствени радник или
други запослени дужан је да директору Клиничког центра Ниш и директору организационе
јединице у којој ради и Стручном колегијуму ОЈ поднесе исцрпан извештај о обављеном
оспособљавању са посебним освртом да ли се оспособио за послове због којих је био упућен
на овај вид стручног усавршавања.

8. Саветовање из области правних, економских и техничких наука

Члан 34.

Запосленом се може одобрити одлазак на саветовање на коме се разматра
проблематика из области правних, економских и техничких наука као и других области за
правилно функционисање ових служби и Клиничког центра Ниш у целини.

За учествовање на саветовањима из претходног члана запослени има право на
плаћено одсуство, накнаду путних трошкова, дневнице и котизације.

9. Полагање стручних испита

Члан 35.

Ради оспособљавања за самосталан рад у струци здравствени сарадници се упућују
на полагање стручног испита.

За полагање стручног испита запослени има право на плаћено одсуство (1 дан),
накнаду трошкова првог полагања испита, путне трошкове и дневницу.

10. Континуирана едукација

Члан 36.

Континуирана едукација подразумева:
1. Учешће на домаћим стручним и научним скуповима (конгресима и симпозијумима),
2. учешће на стручним састанцима, семинарима и другим програмима континуиране

едукације у Клиничком центру Ниш или другим установама.

У програмима континуиране едукације здравствени радници и здравствени сарадници
Клиничког центра Ниш могу да учествују активно као предавачи или пасивно као слушаоци.

Врста, програми, начин, поступак и дужина трајања континуиране едукације,
критеријуми на основу којих се врши акредитација програма континуиране едукације, као и
друга питања од значаја за спровођење континуиране едукације утврђена су Правилником о
ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и
здравствене сараднике.
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Члан 37.

Креирање, спровођење и евалуација интерних програма континуиране едукације
задатак је свих запослених, а посебно руководиоца организационих јединица. Одсек за
кадровске послове и помоћник директора за образовну и научно – истраживачку делатност
координирају поступке акредитације, организацију и испуњавање обавеза према надлежним
институцијама у току спровођења ових програма, а у складу са Планом стручног
усавршавања.

Директор Клиничког центра Ниш упућује запосленог на похађање програма
континуиране едукације ако је програм акредитован од стране Здравственог савета Србије.

Члан 38.

Клинички центар Ниш ће трошкове (котизације, превоза, смештаја и / или исхране), у
оквиру финансијских средстава сносити само за запослене на неодређено време:

1. који активно учествују у неком од програма континуиране едукације ван Клиничког
центра Ниш (нпр. предавања по позиву, усмена или постер презентација резултата
сопственог истраживања);

2. који учествују (активно или пасивно) у програмима континуиране едукације,
акредитованим од стране Здравственог савета Србије, чија је тематика из
специјалности или уже специјалности запосленог, односно из граничних медицинских
области, предвиђеним годишњим плановима стручног усавршавања, а за које постоји
одлука Управног одбора Клиничког центра Ниш или директора Клиничког центра Ниш;

3. ако на стручно – научном скупу националног или међународног значаја, по позиву
организатора треба да представљају или учествују у раду председништва скупа,
његових извршних органа, комисија или сл.

Члан 39.

Ради учешћа у неком од програма континуиране едукације запослени има право на
плаћено одсуство.

V. ОДЛУЧИВАЊЕ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Члан 40.

Запослени у Клиничком центру Ниш који има потребе за одсуством ради стручног
усавршавања, дужан је да, по добијању претходне сагласности од непосредног руководиоца,
најкасније седам дана пре одласка на пут поднесе образложен писмени Захтев за службени
пут ради добијања претходне сагласности помоћнику директора за образовну и научно -
истраживачку делатност.

Непосредни руководилац пре давања претходне сагласности дужан је да утврди да
ли је службени пут у складу са годишњим планом стручног усавршавања организационе
јединице, односно Клиничког центра Ниш, који је усвојен од Управног одбора Клиничког
центра Ниш, односно, да ли постоји потреба за путовањем.

Непосредни руководилац дужан је да пре давања сагласности обезбеди да одсуство
запосленог не ремети редован рад одељења или службе.

Захтев претходно одобрен од стране непосредног руководиоца и помоћника
директора за образовну и научно - истраживачку делатност доставља се директору
Клиничког центра Ниш на одобрење најкасније пет дана пре одласка на пут.
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Члан 41.

За запослене који пођу на стручно - научни скуп, односно састанак пре него што је
спроведен поступак утврђен овим Правилником и директор Клиничког центра Ниш донесе
одлуку о њиховом упућивању на стручно - научни скуп или састанак, сматраће се да су
самовољно напустили рад и против њих ће се покренути поступак у складу са нормативним
актима Клиничког центра Ниш.

Члан 42.

Запосленом здравственом раднику или сараднику припада право да одсуствује са
рада ради учешћа на стручно - научном скупу и то:

■ за стручно - научне скупове или састанке организоване у земљи, највише онолико
дана колико траје скуп или састанак и још један дан за путовање на скуп или састанак и
повратак с њега уколико је удаљеност места одржавања скупа преко 200 км.

■ за стручно - научне скупове или састанке организоване у иностранству, онолико
дана колико траје скуп или састанак и још два дана за путовање на састанак и повратак са
њега у земље Европе, односно четири дана за ван европске земље.

Члан 43.

У случају када је запослени био на стручном усавршавању (конгреси, симпозијуми,
студијски боравци), запослени је дужан да:

1) сазнања или вештине стечене на предметном стручном усавршавању на
одговарајући начин изнесе – пренесе колегама организационе јединице, односно службе
(зависно од типа стручног усавршавања),

2) најкасније у року од 5 дана од повратка, достави детаљан извештај (приказ скупа,
односно састанка и податке о корисности учешћа за запосленог лично, као и за Клинички
центар Ниш),

3) да помоћнику директора за научно – истраживачки рад достави фотокопију
сертификата и за Wеб презентацију припремљени текст везан за тематику скупа (до 4
странице).

VI. ЕВИДЕНЦИЈА О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Члан 44.

Евиденција о стручном усавршавању запослених води се у Одсеку за кадровске
послове Клиничког центра Ниш.

Запослени у Клиничком центру Ниш, као и запослени који су из других установа
упућени у Клинички центар Ниш ради стручног усавршавања, пре започињања било ког
облика стручног усавршавања обавезни су да се јаве Одсеку за кадровске послове ради
евидентирања њиховог стручног усавршавања.

Члан 45.

Одсек за кадровске послове Клиничког центра Ниш прати реализацију Плана у току
године за коју је План донет.

Директори ОЈ дужни су да достављају тромесечне извештаје о реализацији Плана
стручног и научног усавршавања запослених у иностранству Стручном савету и Управном
одбору.
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Стручно оспособљавање

Члан 46.

Ради усавршавања запослених у Клиничком центру Ниш и здравствених радника и
здравствених сарадника из других установа, организационе јединице Клиничког центра Ниш
могу организовати оспособљавање, из одређених области ради стицања практичних знања и
вештина.

План и програм стручног оспособљавања доноси директор ОЈ, који одређује почетак,
дужину трајања и издаје и потписује доказ о присутности лица која учествују у
оспособљавању.

VII. СТРУЧНА ПРАКСА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Члан 47.

На стручну праксу могу се примати ученици средњих школа, студенти виших школа и
факултета, као и студенти последипломске наставе о чему одлуку доноси директор
Клиничког центра Ниш.

Стручна пракса из става 1. овог члана обавља се по програму одговарајуће образовне
установе.

Члан 48.

За време обављања стручне праксе ученици и студенти на пракси су дужни да се
придржавају упутстава и налога руководилаца организационих јединица, односно службе у
којој се пракса обавља.

VIII. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Запослени коме је одобрено стручно усавршавање обавезан је:
- да по завршеном стручном усавршавању, а најкасније у року до пет дана достави

стручни извештај директору организационе јединице;
- да финансијској служби поднесе одговарајућу прописану документацију за правдање

учињених трошкова у року од три дана по завршеном стручном усавршавању.
Запослени који у предвиђеном року неоправда учињене трошкове и не поднесе

одговарајућу документацију финансијској служби биће обавезан да изврши повраћај
примљених средстава о чему се доноси посебно решење.

Члан 50.

Ако запослени из неоправданих разлога одустане од школовања на које је упућен у
складу са чланом 11., 12. и 18. овог Правилника, дужан је да Клиничком центру Ниш накнади
уложена средства у његово школовање са припадајућом каматом што се утврђује уговором.

У случају када запослени нередовно полаже испите, и на тај начин продужи време
школовања, може му се даље школовање прекинути и запослени се обавезује да накнади
дотле уложена средства са припадајућом каматом.

По завршетку школовања запослени је дужан да остане на раду у Клиничком центру
Ниш онолико времена колико је трајало школовање према програму школе, а у противном
дужан је да Клиничком центру Ниш врати уложена средства са припадајућом каматом.
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Члан 51.

По одобрењу специјализације, односно уже специјализације са запосленим се
закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе запосленог и Клиничког центра
Ниш, који садржи нарочито:

- назив гране и време трајања специјализације, односно уже специјализације;
- права и обавезе запосленог у погледу обављања специјалистичког стажа, похађања и

завршавања студија за специјализацију, односно ужу специјализацију;
- радне обавезе запосленог за време трајања специјализације, односно уже

специјализације;
- обавезе Клиничког центра Ниш за накнаду трошкова који проистичу из реализације

специјализације односно уже специјализације и обавезе у погледу одсуствовања са
рада запосленог;

- обавезу запосленог да по завршетку специјализације, односно уже специјализације
остане на раду одређено време, да Клиничком центру накнади уложена средства у
случају прекида специјализације, односно уже специјализације или престанка са
радом у Клиничком центру пре истека уговореног рока, друга питања од значаја за
реализацију специјализације, односно уже специјализације.

Члан 52.

По завршетку специјализације, односно уже специјализације, запослени је дужан да у
здравственој установи из Плана мреже проведе у радном односу двоструко дужи период од
периода трајања специјализације, односно уже специјализације, по положеном испиту.

У случају да запослени напусти здравствену установу из Плана мреже пре истека
времена из става 1. овог члана обавезује се да врати сва новчана средства за време трајања
специјализације, уже специјализације (односно полагања специјалистичког,
субспецијалистичког испита), накнаду зараде, трошкове превоза и сва друга примања по
основу закона у бруто износу са затезном каматом од дана настанка обавезе, накнади штету
коју здравствена установа трпи због превремног прекида радног односа.

Члан 53.

Одредбе члана 51. овог Правилника односе се и на случајеве стицање научног
степена доктора наука.

Члан 54.

Са запосленим који се упућује на усавршавање у земљи и иностранству ради
савладавања одређене проблематике од интереса за рад и развој Клиничког центра Ниш,
или ради едукације за примену савремених метода и поступака у дијагностици и лечењу,
закључује се Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе, а у вези са
усавршавањем односно едукацијом.

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о изменама и
допунама правилника о стручном и научном усавршавању и специјализацији здравствених
радника и здравствених сардника Клиничког центра Ниш бр. 4175/7а од 17.02.2011.год. и
Правилник о стручном усавршавању запослених Клиничког центра Ниш бр. 26553/5-4 од
17.09.2014. године.
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Члан 56.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,

Милан Петровић, адвокат

Овај Правилник је објављен на огласној табли Клиничког центра Ниш дана
_________ 2017. године.


