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На основу одредбе члана 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(Службени гласник Републике Србије 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)  доноси се: 
 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ 

 

 

I 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ ДЕЧЈОЈ КЛИНИЦИ 

 

Назив установе: Универзитетска дечја клиника 

Адреса седишта: Тиршова 10, Београд 

Матични број: 07031246 

ПИБ: 102004424 

Шифра делатности: 8610 

Делатност: Болница 

Адреса електронске поште: klinika@udk.bg.ac.rs 

Телефони:  

- Централа: 011/20-60-600  

- Заказивање дијагностичких прегледа: 011/20-60-642 

- Секретар директора Клинике: 011/20-60-651 

- Главна медицинска сестра Клинике: 011/20-60-653  

 

Вршилац дужности директора: др сци мед Синиша Дучић 

 

 

II 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0115cc/11573.htm?encoding=Latinica#zk120/04
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0115cc/11573.htm?encoding=Latinica#zk54/07
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0115cc/11573.htm?encoding=Latinica#zk104/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0115cc/11573.htm?encoding=Latinica#zk36/10
mailto:klinika@udk.bg.ac.rs
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

Информатор о раду Универзитетске дечје клинике (у даљем тексту: Информатор) доступан је 

јавности у електронској форми на интернет страници Универзитетске дечје клинике www.tirsova.rs 

а истакнут је и на огласној табли Универзитетске дечје клинике, Тиршова бр. 10, Београд. 

 У складу са чл. 39 став 2 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

Универзитетска дечја клиника ће заинтересованом лицу омогућити увид у Информатор, односно 

одштампати примерак истог. 

  

III 

 

 

ИСТОРИЈАТ 

 

Универзитетска дечја клиника у Београду је основана 1924. године и  започела свој рад 

јануара месеца 1925. године. Њен први управник и руководилац наставе педијатрије био је професор 

др Franc Gröer, један од истакнутих сарадника бечке педијатријске школе професора др Pirquet-а. 

Одласком проф. др Gröer-а 1926. године, на чело Дечје клинике и катедре за педијатрију на 

Медицинском факултету у Београду долази професор др Матија Амброжић, такође ђак бечке 

педијатријске школе. Дошавши као први човек будуће институције знања и најзначајније дечје 

болнице у региону, професор др Матија Амброжић практично је преузео историјску одговорност за 

развој педијатрије код нас. Његова идеја била је да се обједине куративна, превентивна и социјална 

педијатрија. Последица реализације ове, за то доба посве оригиналне идеје, било је обезбеђивање 

свестраног физичког, психичког и социјалног развоја деце у Србији. 

У току прве три године рада, Дечја клиника је била смештена у приватној згради у улици Кнеза 

Милоша и располагала је са четири просторије, у које су биле смештене: дечја амбуланта, 

лабораторија и библиотека. Лежећих болесника није било, а предавања за студенте одржавана су у 

амфитеатрима других институција. Заузимањем проф. др Амброжића, Дечја клиника је 1928. године 

добила своје нове привремене просторије у згради Завода за здравствену заштиту мајке и деце, чији 

је управник био сам проф. др Амброжић. Већ 1930. године, Клиници је био прикључен и Дом 

материнског удружења, изграђен у улици Војводе Миленка. Прво одељење дечје хирургије је 

отворено 1924. године у оквиру Опште државне болнице. Оснивач овог одељења био је др 

Димитрије Јовчић, француски ђак, први школовани дечји хирург у Србији. Проф. др Амброжић је 

веома брзо схватио да је развој педијатрије уско везан за развој дечје хирургије. Његовом заслугом 

је почела изградња нове Дечје клинике са 180 постеља за болеснике, од којих је 80 било намењено 

за одељење дечје хирургије. Изградња је започета 04.10.1936. године Краљевским Указом Краља 

Петра II Карађорђевића и под највишом заштитом Њеног Величанства Краљице Марије. Изградња 

садашње зграде Клинике у Тиршовој улици бр. 10 била је завршена 1940. године према пројекту 

архитекте Милана Злоковића, према до тада највишим европским критеријумима за дечју болницу, 

а по узору на једну париску дечју болницу. Овај објекат је представљао најчистији облик српског 

модернистичког покрета и био један од најважнијих репера београдске модерне архитектуре. 

Почетком 1941. године започет је рад у амбуланти на једном од одељења нове Дечје клинике, која 

је очекивала добијање инвентара за накнадно отварање осталих одељења. Даљи развој клинике 

прекинуо је Други светски рат. Априла 1941. године зграда Клинике била је тешко оштећена у 

бомбардовању, али је након три месеца оспособљена за рад. Педијатријаска клиника је задржала 

само једно одељење од 35 кревета, амбуланту, диспанзер и саветовалиште за одојчад, док је остали 

простор уступљен Гинеколошко-акушерској клиници, Првој и Другој интерној и Пропедевтичкој 

клиници, чије су зграде остале разорене. 

По завршетку рата за управника Педијатријске клинике поново је постављен проф. др Матија 

Амброжић, а сви његови ранији сарадници вратили су се на своје раније послове. Оштећена зграда 

убрзо је била оспособљена за рад. Постељни фонд Клинике је повећан на 90 кревета, а 1947. године 

http://www.tirsova.rs/
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на 125 кревета, са три стационарна одељења. Такође су у то време отворене хематолошка и 

биохемијска лабораторија, уређена је апотека клинике, а касније и лабораторија за бактериолошка 

испитивања. Преуређени су болесничка кухиња, дијететска и млечна кухиња и рендген кабинет. У 

току 1947. године према раније начињеном плану, Дечја хируршка клиника је пресељена у зграду 

Педијатријске клинике. Управник је био професор др Димитрије Јовчић. Први пут у историји српске 

медицине педијатрија и дечја хирургија су биле под истим кровом. Већ 1948. године дечја хирургија 

је уврштена у наставни програм редовних студија у оквиру предмета хирургија, и то најпре на 

Катедри за педијатрију, да би од 1962. године до данас била део Катедре за хирургију. Хируршка 

клиника је имала одговарајући број постеља, две операционе сале и амбуланту. 

Од 1960. године, после пензионисања проф. др Матије Амброжића, управник Универзитетске дечје 

клинике постаје проф. др Боривоје Тасовац, а шеф Катедре за педијатрију проф. др Урош Ружичић. 

Зграда Дечјих клиника, уз материјалну помоћ Извршног Већа СР Србије и Универзитета у Београду, 

реновирана је 1960-1961. године. Клиника је заштићена као споменик културе. 

Универзитетска дечја клиника је организована у оквиру служби, које припадају секторима 

педијатрије, дечје хирургије, заједничких медицинских и заједничких немедицинских 

организационих јединица.  

На клиници је запослено 734  радника од којих је 155 доктора медицине, 455 здравствених радника, 

4 фармацеута, 8 здравствених сарадника и 112 немедицинских радника.  

       

 

IV 

 

РАДНО ВРЕМЕ 

 

Радно време амбуланти је од 700 до 1500 . 

Радно време стационара је од 000 до 2400  

Клиника је пријемна парним данима у месецу. 

 

                                                                              V 

 

ДЕЛАТНОСТ / УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Универзитетска дечја клиника (у даљем тексту: Клиника) је високоспецијализована 

здравствена установа која пружа здравствену заштиту деци и која обавља специјалистичко-

консултативну и стационарну здравствену делатност на терцијарном и секундарном нивоу. Клиника 

обавља и образовну, научноистраживачку делатност и стручно-методолошу делатност из домена 

здравствене заштите деце, у складу са законом.  

  

 

У оквиру своје делатности Клиника нарочито: 

 

1) прати и проучава здравствено стање деце и школске деце и здравствену културу и 

хигијенске прилике и предлаже мере за њихово унапређење; 

2) истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере 

њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације 

и спречавања инвалидности, из области педијатрије и дечје хирургије;  

3) врши испитивање и примену нових метода и поступака превенције, дијагностике, лечења 

и рехабилитације; 

4) утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове у области педијатрије и дечје 

хирургије и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу; 
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5) обезбеђује услове и спроводи школовање и стручно усавршавање здравствених радника 

и здравствених сарадника; 

6) спроводи и унапређује програме здравствене заштите, као и праћење и унапређење 

здравствене културе; 

7) спроводи мере спречавања нежељених компликација и последица при пружању 

здравствене заштите; 

8) спроводи мере безбедности заштите на раду, као и мере опште сигурности за време 

боравка грађана на Клиници и обезбеђује сталну контролу спровођења свих мера у складу са 

законом; 

9) организује и спроводи унутрашњу проверу и мере сталног унапређења квалитета стручног 

рада; 

10)  организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и 

ванредних прилика; 

11) организује, односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског 

отпада, у складу са законом; 

12) обавља и друге послове, у складу са законом.  

 

У обављању здравствене делатности Клиника пружа специјализоване и 

високоспецијализоване дијагностичке, консултативне, терапијске и рехабилитационе здравствене 

услуге из следећих области: 

Педијатрије 

Дечје хирургије 

Анестезиологије 

Физикалне медицине и рехабилитације 

Лабораторијске дијагностике 

Радиолошке дијагностике 

Трансфузиологије 

Клиничке фармакологије 

Социјалне медицине 

Фармацеутске здравствене делатности (болничка апотека). 

       Клиничке генетике 

 

 

VI 

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

На основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања за 2019. годину, закљученим са Републичким фондом за здравствено осигурање (у 

даљем тексту: РФЗО), Клиника је у обавези да пружа здравствене услуге осигураним лицима.  

Осигурана лица РФЗО-а су осигурана лица по Закону о здравственом осигурању, привремено 

расељена лица са подручја АП Косова и Метохије, лица која користе здравствену заштиту по 

основу међународних уговора о социјалном осигурању, као и осигурана лица Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника, која здравствену заштиту користе на основу уговора који је 

закључен између РФЗО-а и Фонда војних осигураника. 

Осигурана лица остварују право на стационарно лечење и специјалистички преглед по упуту 

изабраног лекара примарне здравствене заштите, односно и уз сагласност надлежне лекарске 

комисије (за пацијенте из унутрашњости), осим у хитним случајевима, када није потребан упут.  

Здравствена установа је у обавези да у хитним случајевима, уколико утврди да постоје 

медицинске индикације, одмах обезбеди смештај и лечење, а у осталим случајевима да закаже 

пријем на лечење. 
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Такође, Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања (Службени гласник РС бр. 10/2010, 18/2010 – испр., 46/2010, 52/2010 – испр., 

80/2010, 60/2011 – одлука УС, 1/2013 i 108/2017) предвиђено је да осигурана лица остварују 

право на специјалистичко-консултативну здравствену заштиту која се обавља на секундарном, 

односно терцијарном нивоу здравствене заштите, с упутом изабраног лекара.  

 

Осигурано лице са упутом изабраног лекара остварује право на стационарно лечење у најближој 

здравственој установи на подручју филијале. 

Изузетно пружање хитне медицинске помоћи и наставак лечења после пружене хитне медицинске 

помоћи, осигурано лице остварује и без упута изабраног лекара. 

 

Изабрани лекар издаје упут осигураном лицу које се упућује на дијализу у стационарну здравствену 

установу, само код првог упућивања на дијализу. Упут за дијализу важи док осигурано лице 

остварује здравствену услугу дијализе у истој здравственој установи. 

Осигурано лице остварује здравствену услугу хемиотерапије, односно радиотерапије у здравственој 

установи у стационарним условима или у дневној болници, на основу упута који издаје изабрани 

лекар. 

Упут изабраног лекара важи за све време док се осигураном лицу пружа здравствена услуга 

хемиотерапије, односно радиотерапије у истој здравственој установи, без обзира на број и динамику 

циклуса хемиотерапије, односно радиотерапије. 

Здравствена установа је дужна да прими осигурано лице на лечење одмах, без одлагања уколико је 

у питању пружање хитне медицинске помоћи. 

 

Осигурано лице биће примљено на стационарно лечење у здравствену установу у коју је упућено 

само уколико је то медицински неопходно, односно оправдано, а адекватно лечење не може да се 

пружи у амбулантним или кућним условима. 

Уколико утврди да су испуњени услови здравствена установа у коју је осигурано лице упућено на 

лечење, дужна је да осигурано лице прими одмах, а ако то није могуће да закаже пријем на лечење 

и осигурано лице стави на листу заказивања и одреди датум пријема на лечење, с тим да време 

чекања на пријем не може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица. 

Уколико здравствена установа није могла да прими на лечење осигурано лице које је имало заказан 

пријем, дужна је да осигураном лицу закаже поновни пријем на лечење најкасније у року од 30 дана 

од дана отказаног пријема. 

 

Упут за специјалистичко-консултативне прегледе, као и контролне прегледе, важи шест месеци од 

дана првог јављања лекару специјалисти у здравственој установи. 

Упут за стационарно лечење важи само за једну хоспитализацију. 

Овим правилником предвиђено је и поступање у случају потребе пружања хитне медицинске 

помоћи. Хитна медицинска помоћ јесте непосредна - тренутна медицинска помоћ која се пружа да 

би се избегло довођење осигураног лица у животну опасност, односно непоправљиво или озбиљно 

слабљење или оштећење његовог здравља или смрт. 

Под хитном медицинском помоћи сматра се и медицинска помоћ која се пружа у току од 12 

сати од момента пријема осигураног лица да би се избегао очекивани настанак хитног медицинског 

стања. 

Хитна медицинска помоћ пружа се на месту медицинске хитности или код здравствене 

установе, са или без упута изабраног лекара као и у случају када осигурано лице није у могућности 

да поднесе доказ о својству осигураног лица, под условима прописаним Законом и правилником 

РФЗО. 

Законом о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља (Службени 

гласник РС бр. 104/13) прописано је да деца до 18 година старости, труднице и породиље у периоду 

до 12 месеци по рођењу живог детета, имају право на здравствену заштиту и накнаду трошкова 
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превоза у вези са коришћењем здравствене заштите без обзира на основ по коме су здравствено 

осигурани и без обзира да ли им је здравствена књижица оверена или не. Ово подразумева да је 

неопходно да поменута лица имају издату здравствену књижицу, која може бити и неоверена. 

VII 

 

МИСИЈА 

 

Универзитететска дечја клиника, са најдужом традицијом у региону, пружа савремене здравствене 

услуге највишег нивоа у области педијатрије и дечје хирургије уз посвећеност и бригу о оболелом 

детету и подршку породици. 

Наша клиника, као највећи едукативни центар у Србији, уједно је и водећа установа у увођењу нових 

здравствених технологија у овe области. 

 

ВИЗИЈА 

 

Наша визија је да развијемо и унапредимо највиши ниво здравствене заштите, едукације и 

истраживања, и да оболелој деци обезбедимо што хуманије окружење за њихово лечење. 

 

 

 

 

 

 

VIII 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

Законска регулатива 

 

Организација и делатност Клинике, одређени су Законом о јавним службама (Службени 

гласник РС, бр. 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018.), Законом  о здравственој 

заштити (Службени гласник РС, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – др. закон и 105/2017 – 

др. закон), Законом о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр.. 107/2005, 109/2005 – 

испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 

106/2015 и 10/2016 – др. закон).  
Статутом Клинике уређена је делатност, унутрашња организација, управљање, пословање,  

услови за именовање и разрешење директора, односно помоћника директора, органи и стручни 

органи, систем интерне контроле као и друга питања од значаја за рад и пословање Клинике.  

  
Клиника послује под називом:  

Универзитетска дечја клиника, улица Тиршова 10, Београд. 
Скраћени назив: УДК 

 

Послове из своје делатности Клиника организује према потребама и захтевима процеса рада 

у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. 

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног  рада у 

Клиници се организују следеће организационе целине: 

 

- СЕКТОР ПЕДИЈАТРИЈЕ 
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- СЕКТОР ДЕЧЈЕ ХИРУРГИЈЕ 

- СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

- СEКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

  

    РБ Презиме Име 
  

   УПРАВА КЛИНИКЕ   
  

     Директор клинике   
  

    1 Дучић Синиша 
  

     Помоћник директора   
  

    1 Вукомановић Горан 
  

  
   Помоћник директора секора 
педијатрије 

  
  

    1 Шкорић Дејан 
  

  
  Помоћник директора сектора дечје 
хирургије  

  
  

    1 Сретеновић Александар 
  

     Помоћник директора за образовну и научно-истраживачку делатност 
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    1 Чутурило Горан 
  

  
   Главна сестра/главни техничар 
клинике 

  
  

    1 Павићевић Милица 
  

  Служба хитне и амбулантне педијатрије   
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији- Начелник 
службе 

  

    1 Ивановски Петар 
  

  
  Виша медицинска сестра/ техничар у ургентним службама и реанимацији - главна сестра 
службе 

  

    1 Арсић Јелена 
  

   Амбуланта за тријажу и хитан пријем 
педијатрије 

  
  

    Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији 
  

    1 Миловановић Радмила 
  

    2 Милиновић Наташа 
  

     Медицинска сестра/ техничар у ургентим службама и реанимацији 
  

    1 Гмитровић Ивана 
  

    2 Илић Милица 
  

    3 Карановић Оливера 
  

    4 Лазаревић Миланка 
  

    5 Лазовић Катица 
  

    6 Нешковић Љиљана 
  

    7 Пантић Смиља 
  

    8 Протић Александра 
  

    9 Рајић Зорана 
  

    10 Вељковић Јована 
  

   Дневна болница ургентне педијатрије   
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији - Шеф дневне 
болнице 

  

    1 Вукићевић Радуле 
  

   Служба неурологије   
  

  
  Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој  амбуланти 
-начелник Службе за неурологију 
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    1 Богићевић Драгана 
  

  
   Виша медицинска сестра/ техничар на осталим  болничким одељењима - главна сестра 
службе 

  

    1 Трнинић Јасмина 
  

   Амбуланта неурологије   
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Сташић Слађана 
  

  ЕЕГ кабинет   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Шеф кабинета 

  

    1 Митић Весна 
  

    Виша медицинска сестра/ техничар у дијагностици-главна медицинска сестра кабинета 
  

    1 Вујновић Тања 
  

  
   Медицинска сестра/техничар у  
дијагностици 

  
  

    1 Будић Лепосава 
  

    2 Стевановић Драгана 
  

   Одсек  за медицинску психологију   
  

     Психолог на осталим болничким одељењима - Шеф одсека 
  

    1 Чобељић Вукашин 
  

  
  Психолог на осталим болничким 
одељењима 

  
  

    1 Корићанац Ирена 
  

  Кабинет за клиничку психологију   
  

  
   Психолог на осталим болничким 
одељењима 

  
  

    1 Бечановић Сара 
  

    2 Божић Љубица 
  

   Одељење неурологије   
  

    Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Димитријевић Александар 
  

     Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима 
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    1 Стојановић Драгана 
  

    2 Војинов Светлана 
  

     Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Ђинђић Данијела 
  

    2 Игњатовић Тијана 
  

    3 Митровић Нина 
  

    4 Недељковић Ивана 
  

    5 Станковић Дејана 
  

    6 Станковић Јелена 
  

   Дневна неуролошка болница   
  

  
   Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
- Шеф дневне болнице 

  

    1 Николић Димитрије 
  

  
   Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима -главна сестра Дневне 
болнице 

  

    1 Бекић Слађана 
  

     Виша медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Ицић Ивана 
  

  Служба гастроентерохепатологије   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти -Начелник службе 

  

    1 Лековић Зоран 
  

  
   Виша медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима - главна сестра 
службе 

  

    1 Којић Наташа 
  

  Амбуланта гастроентерологије   
  

  
  Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Станковић Жаклина 
  

 Одељење гастроентерохепатологије   
  

    Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Драгутиновић Наташа 
  

    2 Радусиновић Милица 
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     Виша медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Апостоловић Сандра 
  

    2 Сарић Јелена 
  

    3 Увалић Наташа 
  

    Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Јеверица Маријана 
  

    2 Кирхнер Маја 
  

    3 Крстић Ана 
  

    4 Тасић Марина 
  

    5 Вилимоновић Данијела 
  

   Одсек за ендоскопију   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији  – Шеф одсека за 
ендоскопију 

  

    1 Ристић Нина 
  

     Медицинска сестра/техничар  у интервентним процедурама-главна сестра одсека 
  

    1 Кукобат Драгана 
  

    Медицинска сестра/техничар  у интервентним процедурама 
  

    1 Делић Слободанка 
  

    2 Веселиновић Холенда Јелена 
  

  Дневна болница гастроентерологије   
  

     Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Миловановић Иван 
  

     Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Живковић Душица 
  

Служба нефрологије   
  

  
 Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
- начелник Службе за нефрологију 

  

    1 Костић Мирјана 
  

  
 Виша медицинска сестра/техничар  на осталим болничким одељењима-главна сестра 
одељења за функционалну нефролошку дијагностику и перитонеалну дијализу 

  

    1 Манџукић Драгана 
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   Амбуланта нефрологије   
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Васић Светлана 
  

  Одељење  за функционалну нефролошку дијагностику и перитонеалну дијализу 
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Шеф одељења 

  

    1 Париповић Душан 
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста  на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти  нефрологије 

  

    1 Милошевски-Ломић Гордана 
  

     Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Крушчић Дивна 
  

     Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Марковић Шапина Маријана 
  

    2 Рачић Нада 
  

     Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Адамовић Светлана 
  

    2 Арсовски Марија 
  

    3 Костић Емилија 
  

    4 Лукић Емилија 
  

    5 Максимовић Мирјана 
  

    6 Станисављевић Биљана 
  

   Кабинет за уродинамику   
  

  
  Виша медицинска сестра/техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Јагодић Сандра 
  

 Одељење за хемодијализу и 
трансплатацију бубрега 

  
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Шеф одељења 

  

    1 Спасојевић-Димитријева Бранкица 
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  Доктор медицине специјалиста на 
болничком одељењу и у 
специјалистичкој амбуланти 

  
  

    1 Цветковић Мирјана 
  

  
Виша мед.сестра/техничар на осталим болничким одељењима - главна  сестра одељења 
за хемодијализу и трансплатацију бубрега 

  

    1 Јоксимовић Милић 
  

  
 Виша медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима 

  
  

    1 Вељовић Оливера 
  

  
  Медицинска сестра/ техничар на 
осталим болничким одељењима 

  
  

    1 Филиповић Филип 
  

    2 Илић Јелена 
  

    3 Јокић Маја 
  

    4 Кованџић Данијела 
  

    5 Максимовић Слађана 
  

    6 Машић Јелена 
  

    7 Милојковић Драгана 
  

    8 Поповић Жаклина 
  

    9 Ранковић Ивана 
  

    10 Живановић Маријана 
  

    11 Живковић Милена 
  

    12 Живковић Снежана 
  

 Амбуланта за трансплантиране пацијенте   
  

  
Виша медицинска сестра/техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Симеуновић Сандра 
  

Дијализа   
  

  
 Доктор медицине специјалиста на 
болничком одељењу и у 
специјалистичкој амбуланти 

  
  

    1 Гојковић Ивана 
  

  
  Медицинска сестра/ техничар у 
хемодијализи 
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    1 Пауновић Марија 
  

    2 Вукосављевић Андријана 
  

  Служба ендокринологије   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Начелник службе 

  

    1 Сајић Силвија 
  

  
  Виша медицинска сестра/техничар  на осталим болничким одељењима-Главна сестра 
службе 

  

    1 Богоевска Данијела 
  

   Кабинет за дијабетес   
  

  
  Виша медицинска сестра/ техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Станић Наташа 
  

  Амбуланта ендокринологије   
  

  
  Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Ђорић Зорица 
  

   Одељење ендокринологије   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста  на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти 

  

    1 Бојић Владислав 
  

    2 Јешић Маја 
  

    Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Радуловић Мирјана 
  

    2 Шакотић Јања 
  

    3 Спасојевић Катарина 
  

    4 Танасић Слађана 
  

    5 Вилотијевић Марина 
  

   Дневна болница ендокринологије   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Шеф дневне болнице 

  

    1 Здравковић Вера 
  

     Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима 
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    1 Грујић Милена 
  

     Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Станковић Ана 
  

  Служба хематологије   
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Начелник службе 

  

    1 Јанић Драгана 
  

  
   Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима-Главна сестра 
службе 

  

    1 Раденовић Магдалена 
  

  Амбуланта хематологије   
  

  
   Медицинска сестра/техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Антић Марија 
  

    2 Дукић Катарина 
  

 Одељење хематологије   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти 

  

    1 Кривокапић Докмановић Лидија 
  

    2 Крстовски Нада 
  

    3 Лазић Јелена 
  

     Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Милошевић Горан 
  

    2 Родић Предраг 
  

     Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Ивановић Зорица 
  

    2 Јакшић Драгана 
  

     Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Дивац Нена 
  

    2 Гонцић Весна 
  

    3 Марковић Миљана 
  

    4 Медан Божић Миланка 
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    5 Милошевић Биљана 
  

    6 Павловић Диана 
  

    7 Пејовић Немања 
  

    8 Радић Милена 
  

    9 Страхињић Ђурђија 
  

    10 Субошић Снежана 
  

 Одсек за имунологију са имунолошком лабораторијом 
  

  
  Доктор медицине специјалиста у клиничко-биохемијској, хематолошкој дијагностици 
имунолошкој дијагностици - Шеф одсека за имунологију 

  

    1 Јанковић Срђа 
  

     Виши лабораторијски техничар –главни техничар одсека 
  

    1 Ђорђевић Бранислав 
  

    Виши лабораторијски техничар   
  

    1 Лазовић Марија 
  

 Дневна хематолошка болница   
  

  
  Виша медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима - главна сестра 
дневне болнице хематологије 

  

    1 Петковић Љиљана 
  

     Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Ђорђевић Селена 
  

    2 Крунић Маја 
  

    3 Златаревић Снежана 
  

   Служба кардиологије   
  

    Доктор медицине субспецијалиста у интервентној  кардиологији-Начелник службе 
  

    1 Парезановић Војислав 
  

  
 Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима- Главна 
сестра/техничар службе 

  

    1 Максимовић Јасмина 
  

 Одељење кардиологије   
  

    Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Атанасовска Наташа 
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    2 Ђукић Слађана 
  

    3 Гавриловић Драгана 
  

    4 Костић Сања 
  

    5 Лукић Бранислава 
  

    6 Недић Гордана 
  

    7 Раденковић Теодора 
  

    8 Радосављевић Предраг 
  

    9 Сулејмановић Ембија 
  

  Одсек за неинвазивну кардиолошку 
дијагностику 

  
  

     Медицинска сестра /техничар на осталим болничким  одељењима- главна сестра одсека 
  

    1 Љубојевић Драгана 
  

    Доктор медицине специјалиста  у интервентној кардиологији- Шеф одсека 
  

    1 Стефановић Игор 
  

  Ехокардиографски кабинет   
  

  
  Медицинска сестра/ техницар у 
дијагностици 

  
  

    1 Стефановић Дијана 
  

   Амбуланта кардиологије   
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Унгер Светлана 
  

   Одсек за инвазивну дијагностику и интервентне процедуре 
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста  у интервентној кардиологији  -Шеф одсека за 
инвазивну дијагностику и интервентне процедуре 

  

    1 Ђукић Милан 
  

     Виши радиолошки техничар у дијагностици – главни техничар  Одсека 
  

    1 Живковић Владе 
  

   Сала за катетеризацију срца   
  

  
  Медицинска сестра /техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Ђурић Снежана 
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    2 Љумовић Станислава 
  

  Магнетна резонанца срца   
  

  
  Виши радиолошки техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Марковић Марина 
  

   Одсек за поремећаје срчаног ритма, електрофизиологију и пејсинг 
  

     Медицинска  сестра/техничар у дијагностици- главна сестра одсека 
  

    1 Ђокић Сузана 
  

   Кабинет за функционалну дијагностику и контролу пејсмејкера 
  

    Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Топаловић Мирко 
  

  Служба пулмологије и алергологије   
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Начелник службе за пулмологију и алергологију 

  

    1 Несторовић Бранимир 
  

  
  Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима-главна сестра 
службе 

  

    1 Симић Невенка 
  

  Амбуланта за пулмологију и алергологију са функционалном дијагностиком плућа 
  

  
   Виша медицинска сестра/техничар 
амбуланти 

  
  

    1 Савин Негица 
  

  
  Медицинска сестра/техничар 
амбуланти 

  
  

    1 Кеврешан Лидија 
  

   Одељење пулмологије и алергологије   
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти 

  

    1 Јовичић Невена 
  

     Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Божић Милина 
  

    2 Јаковљевић Гордана 
  

    3 Обрадовић Снежана 
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    4 Секулић Јелена 
  

    5 Шушњар Љиљана 
  

    6 Вучуровић Дивна 
  

   Кабинет за неинвазивну бронхолошко- пулмолошку дијагностику 
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Шеф кабинета 

  

    1 Милошевић Катарина 
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Радуловић-Теофиловић Милана 
  

   Дневна болница алергологије   
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста на  болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - шеф дневне болнице 

  

    1 Атанасковић-Марковић Марина 
  

     Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Поповић Светлана 
  

    2 Шепецановић Маријана 
  

   Служба интензивне неге и лечења   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста  у интензивној нези нивоа 3 - Начелник службе 
интензивне неге и лечења 

  

    1 Рсовац Снежана 
  

    медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3-главна сестра службе 
  

    1 Божовић Љиљана 
  

  Одељење педијатријске интензивне неге 
и терапије 

  
  

     Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Међо Биљана 
  

     Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Буљугић Светлана 
  

    2 Иванишевић Петровић Ивана 
  

    3 Салевић Петар 
  

    Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3 
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    1 Антонић Радица 
  

    2 Тодоровић Марица 
  

    3 Васовић Бојана 
  

    4 Жарковић Наташа 
  

    Медицинска сестра/ техничар у интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Богућанин Емина 
  

    2 Идризи Фатима 
  

    3 Мијаиловић Александра 
  

    4 Пешић Марина 
  

    5 Петровић Александра 
  

    6 Радмановић Едита 
  

    7 Релић Милица 
  

    8 Здравковић Јована 
  

  Одсек  неонаталне интензивне неге и 
терапије 

  
  

    Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Калањ Јасна 
  

    2 Петровић Марко 
  

     Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3-главна сестра одсека 
  

    1 Милојица Десана 
  

    Виша медицинска сестра/ техничар у интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Бобар Јасмина 
  

    2 Лекић Биљана 
  

    3 Павловић Данијела 
  

     Медицинска сестра/ техничар у интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Бојовић Лела 
  

    2 Деспотовић Ана 
  

    3 Дрљача Викторија 
  

    4 Јовановић Ана 
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    5 Колев Јелена 
  

    6 Левкић Наташа 
  

    7 Петровић Алма 
  

    8 Поповић Биљана 
  

    9 Топаловић Маја 
  

    10 Вељовић Ана 
  

    11 Вујић Сузана 
  

   Служба хитне и амбулантне дечје 
хирургије 

  
  

     Доктор медицине специјалиста у операционим салама - Начелник службе 
  

    1 Вујовић Драгана 
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у ургентним службама и реанимацији – главни техничар 
службе 

  

    1 Зарић Драган 
  

   Амбуланта за тријажу и хитан пријем дечје хирургије 
  

     Медицинска сестра/ техничар у ургентним службама и реанимацији 
  

    1 Башанеже Драгана 
  

    2 Цицуљ Миодраг 
  

    3 Филимоновић Бранкица 
  

    4 Јованић Весна 
  

    5 Крстић Наташа 
  

    6 Лукић Слађана 
  

    7 Марјановић Невена 
  

    8 Милић Немања 
  

    9 Милошевић Јована 
  

    10 Митровић Недељка 
  

    11 Мрвић Зорица 
  

    12 Новковић Душица 
  

    13 Стевановић Јелена 
  

  
  Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 
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    1 Јовановић Владимир 
  

    2 Крстић Зоран 
  

    3 Милосављевић Милан 
  

    4 Стефановић Иван 
  

    5 Трајковић Новица 
  

   Одсек за вођење и руковођење медицинске документације 
  

  
  Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Арсић Биљана 
  

    2 Николић Емилија 
  

    3 Рустемај Владимир 
  

    4 Стекић Душица 
  

    Оператер у контакт центру   
  

    1 Зорић Љубица 
  

   Медицинска сестра/ техничар у амбуланти –главна сестра одсека 
  

    1 Теофиловић Миланка 
  

 Дневна болница дечје хирургије   
  

  
   Доктор медицине специјалиста у операционим салама- Шеф дневне болнице дечје 
хирургије 

  

    1 Пејановић Јовановић Јелена 
  

  
  Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – главна сестра 
дневне болнице 

  

    1 Парезановић Љендита 
  

    Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Спасић Снежана 
  

   Служба неурохирургије   
  

    Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима- Главна сестра службе 
  

    1 Милосављевић Љиљана 
  

  Одељење за неурохирургију   
  

  
  Доктор медицине специјалиста у 
неурохирургији 

  
  

    1 Мрдак Милан 
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    2 Раичевић Мирјана 
  

    Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Ђукић Настасија 
  

    2 Јауковић Јулијана 
  

    3 Костић Весна 
  

    4 Лазић Стојковић Ивана 
  

    5 Мијаиловић Маријана 
  

    6 Миленковић Јелена 
  

    7 Модроња Јасмина 
  

    8 Панић-Велимировић Сања 
  

    9 Тадић Мира 
  

   Одељење за васкуларну хирургију   
  

    Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Боснић Бојана 
  

    2 Дивљак Милица 
  

    3 Добрић Сања 
  

    4 Ђумић Данијела 
  

 Служба абдоминалне хирургије   
  

     Доктор медицине специјалиста у операционим салама - Начелник службе 
  

    1 Голубовић Зоран 
  

    Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима -Главна сестра службе 
  

    1 Дамњановић Гордана 
  

   Одељење абдоминалне хирургије   
  

     Доктор медицине специјалиста у операционим салама -Шеф одељења 
  

    1 Радуловић Спасоје 
  

     Доктор медицине специјалиста у операционим салама 
  

    1 Радловић Владимир 
  

   Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Гајичић Андријана 
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    2 Јовановић Милијана 
  

    3 Јовић Јелена 
  

    4 Карадаревић Катарина 
  

    5 Ковачевић Смиљана 
  

    6 Матић Ана 
  

    7 Момировић Дубравка 
  

    8 Томић Јелена 
  

    9 Васиљевић Гајић Јелена 
  

 Одсек за лапароскопску хирургију   
  

    Доктор медицине специјалиста у операционим салама -Шеф одсека 
  

    1 Јовановић Бранислав 
  

  Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Љубић Милица 
  

    2 Петко Силвија 
  

  Амбуланта абдоминалне хирургије   
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Миљановић Снежана 
  

 Служба урологије   
  

  Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама -Начелник службе 
  

    1 Вукадиновић Војкан 
  

  Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима- Главна сестра службе 
  

    1 Буљандрић Славица 
  

 Одељење урологије   
  

    Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама 
  

    1 Ђорђевић Мирослав 
  

    2 Радојичић Зоран 
  

    Доктор медицине специјалиста у операционим салама 
  

    1 Бижић Марта 
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    2 Стојановић Борко 
  

    3 Вуканић Драган 
  

  Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Ђурђевић Снежана 
  

    2 Ђурић Нада 
  

    3 Исаиловић Ана 
  

    4 Ивковић Милица 
  

    5 Јанковић-Тасић Сања 
  

    6 Јовановић Весна 
  

    7 Лазовић Дејана 
  

    8 Маринковић Марина 
  

    9 Обрадовић Драгана 
  

    10 Огњановић Снежана 
  

    11 Ранкић Милица 
  

    12 Влашић Драгица 
  

  Уролошка амбуланта   
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Миљковић-Перишић Невенка 
  

  Служба кардиохирургије   
  

   Доктор медицине субспецијалиста  у кардиохирургији-Начелник службе 
  

    1 Илић Слободан 
  

    Виша медицинска   сестра/техничар на интензивној нези нивоа 3– Главна сестра сл 
  

    1 Златановић Душан 
  

  Одељење кардиохирургије   
  

    Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији – Шеф одељења 
  

    1 Миловановић Владимир 
  

  Медицинска сестра/ техничар на интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Апостолоски Маја 
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    2 Левићанин Соња 
  

    3 Радовановић Драгана 
  

    4 Станковић Андријана 
  

    5 Стошић Милка 
  

Одсек кардиохируршког интензивног 
лечења 

  
  

    Доктор медицине специјалиста  у операционим салама - Шеф одсека 
  

    1 Вулићевић Ирена 
  

    Виша медицинска  сестра/техничар на интензивној нези нези ниво 3–Главна сестра 
  

    1 Станојковић Сања 
  

     Доктор медицине специјалиста  у операционим салама 
  

    1 Дивац Иван 
  

  Виша медицинска сестра/техничар на интензивној нези ниво 3 
  

    1 Милићевић Снежана 
  

    2 Радовановић Сања 
  

    Медицинска сестра/ техничар у интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Цвијовић Снежана 
  

    2 Гајић Александра 
  

    3 Ивановић Ивана 
  

    4 Јовановић Драгана 
  

    5 Каначки Тијана 
  

    6 Клинцов Љубомир 
  

    7 Кнежевић Катарина 
  

    8 Костић Милица 
  

    9 Митровић Александра 
  

    10 Митровић Марија 
  

    11 Момчиловић Ивана 
  

    12 Петровић Александра 
  

    13 Шмигић Јелена 
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    14 Спасовић Александра 
  

    15 Стојоски Андреа 
  

    16 Томић Ивана 
  

  Виша медицинска сестра /техничар у операционој сали 
  

    1 Стијовић Миланка 
  

  
  медицинска сестра техничар у 
операционој сали 

  
  

    1 Гајић Милица 
  

  
   Медицинска сестра/техничар у – 
перфузер 

  
  

    1 Младеновић Марко 
  

    2 Пајић Марко 
  

    3 Вукадиновић Данило 
  

   Виша Медицинска  сестра/техничар  у операционој сали 
  

    1 Зарић Снежана 
  

  
  Медицинска сестра техничар  у 
операционој сали 

  
  

    1 Гвозденовић Ђурђа 
  

 Служба пластичне, реконструктивне и естетске хирургије 
  

   Доктор медицине специјалиста у операционим салама - Начелник службе 
  

    1 Трифуновић Бранислав 
  

  
   Виша медицинска   сестра/техничар на осталим болничким одељењима – главна сестра 
службе 

  

    1 Јевтић Оливера 
  

  Одељење пластичне хирургије   
  

     Доктор медицине специјалиста у операционим салама 
  

    1 Мајсторовић Марко 
  

    2 Ракић Иван 
  

    3 Стојићевић Драган 
  

     Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Мићић Мирјана 
  

    2 Симић Александра 
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    3 Врцељ Александра 
  

    Медицинска сестра / техничар на  осталим болничким одељењима 
  

    1 Димић Сања 
  

    2 Димић Златко 
  

    3 Ђурић Милица 
  

    4 Линдо Тања 
  

    5 Милојевић Сузана 
  

    6 Петровић Наташа 
  

    7 Симић Ђурђица 
  

  Амбуланта пластичне, реконструктивне и естетске хирургије 
  

  
  Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Спасић Јелица 
  

 Служба за дечју ортопедију са 
трауматологијом 

  
  

     Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама -Начелник службе 
  

    1 Абрамовић Душан 
  

  
  Медицинска   сестра/техничар на осталим болничким одељењима –главна сестра 
службе 

  

    1 Младеновић Душица 
  

 Одељење опште дечје ортопедије   
  

    Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама 
  

    1 Буква Бојан 
  

    2 Видосављевић Марко 
  

  Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Цвјетићанин Славица 
  

    Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Миладиновић Александра 
  

    2 Степић Миланка 
  

    3 Стојадиновић Милка 
  

    4 Томић Ана 
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    5 Узелац Наташа 
  

    6 Вукадиновић Наташа 
  

   Одељење ортопедске трауматологије   
  

   Доктор медицине специјалиста у операционим салама 
  

    1 Недељковић Ђорђе 
  

     Медицинска сестра/ техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Беочанин Божана 
  

    2 Миленковић Маријана 
  

    3 Радојковић Милица 
  

    4 Велашевић Катарина 
  

   Амбуланта дечје ортопедије са 
трауматологијом 

  
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Милојевић Јасмина 
  

  Служба опрационог блока са 
стерилизацијом 

  
  

    Доктор медицине специјалиста у операционим салама - Начелник службе 
  

    1 Синђић-Антуновић Сања 
  

     Виша медицинска  сестра/техничар у операционој сали–главна сестра службе 
  

    1 Новаковић Слађана 
  

  Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали 
  

    1 Парађина Нада 
  

   Виша медицинска  сестра техничар у операционој сали 
  

    1 Ђуровић Биљана 
  

    2 Марковић Јелена 
  

    3 Милтеновић Сања 
  

    4 Стојановић Ивана 
  

  
   Медицинска  сестра техничар у 
операционој сали 

  
  

    1 Динић Латинка 
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    2 Фреидингер Смиља 
  

    3 Грујић Топаловић Невена 
  

    4 Јовановић Урош 
  

    5 Мачужић Марија 
  

    6 Ото Миодраг 
  

    7 Радојичић Тања 
  

    8 Радовановић Јована 
  

    9 Симоновић Дарија 
  

    10 Смоловић Биљана 
  

    11 Старчевић Мирјана 
  

    12 Василијевић Душица 
  

    13 Живковић Ана 
  

   Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали 
  

    1 Цекић-Ромчев Анита 
  

    2 Симић Татјана 
  

  Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге 
  

    1 Иваниш Драгана 
  

    2 Костић Драган 
  

    3 Павловић Милина 
  

    4 Петровић Јулијана 
  

    5 Пурић Драгана 
  

    6 Стипић Јасмина 
  

    7 Вучковић Мирјана 
  

  Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали 
  

    1 Величковић Гордана 
  

Служба анестезиологије , реаниматологије и интензивне терапије 
  

    Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама -Начелник службе 
  

    1 Симић Душица 
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 Медицинска сестра/техничар у  операционој сали - главна сестра 
одељењаанестезиологије са реаниматологијом 

  

    1 Петрић Александра 
  

 Одељење анестезиологије са 
реаниматологијом 

  
  

   Доктор медицине специјалиста у операционим салама-Шеф одељења 
  

    1 Милојевић Ирина 
  

     Доктор медицине специјалиста у операционим салама 
  

    1 Илић Нинослава 
  

    2 Кораћ Градимир 
  

    3 Кукољ Драгиша 
  

    4 Петров-Бојичић Ивана 
  

    5 Пурић Рацић Селена 
  

    6 Симић Ирена 
  

    7 Станковић Волођа 
  

    8 Стевић Марија 
  

    9 Страњанац Владимир 
  

    10 Трајковић-Јаковљевић Сања 
  

  Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали 
  

    1 Веселиновић Јелена 
  

    2 Нукић Весна 
  

  
 Медицинска сестра/ техничар  у 
операционој сали 

  
  

    1 Дмитровић Данијела 
  

    2 Драмићанин Милица 
  

    3 Грбић Весна 
  

    4 Лијескић Јасмина 
  

    5 Маринковић Драгана 
  

    6 Митровић Ћопић Тијана 
  

    7 Мрвош Дијана 
  

    8 Огњеновић Марија 
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    9 Петровић Мирјана 
  

    10 Раковић Гордана 
  

    11 Росић Наташа 
  

    12 Стојановић Марија 
  

    13 Тришић Вера 
  

 Одељење  хируршког интензивног лечења   
  

     Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 3  –главна сестра одељења 
  

    1 Зрилић Марина 
  

    Медицинска сестра /техничар на интензивној нези нивоа 3 
  

    1 Аврамовић Снежана 
  

    2 Бељац Јулијана 
  

    3 Бирташевић Кристина 
  

    4 Јанковић Тијана 
  

    5 Јовановић Милица 
  

    6 Кузмић Марија 
  

    7 Марковић Марија 
  

    8 Мијаиловић Љиљана 
  

    9 Милијановић Кристина 
  

    10 Петровић Ангелина 
  

    11 Поповић Сандра 
  

    12 Стефановић Сандра 
  

    13 Васиљевић-Станковац Тијана 
  

  Служба радиолошке дијагностике   
  

  Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици -Начелник службе 
  

    1 Павићевић Полина 
  

   Виши радиолошки техничар у дијагностици – Главни техничар службе 
  

    1 Милиновић Јадранка 
  

  Одсек за општу радиологију   
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    Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици 
  

    1 Цвијан-Стеванчевић Живана 
  

    2 Ђуричић Горан 
  

    3 Јоковић Зорица 
  

    4 Мандић Марија 
  

    5 Недовић Сандра 
  

    6 Радовић Тијана 
  

    7 Ранчић Смиља 
  

  
 Виши радиолошки техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Антонић Владимир 
  

    2 Дражић Александра 
  

    3 Ђурић Жељка 
  

    4 Ђуровић Наташа 
  

    5 Илић Саша 
  

    6 Јанковић Владимир 
  

    7 Јеличић Гордана 
  

    8 Комленовић Ивана 
  

    9 Ковачевић Мирослав 
  

    10 Куколеча Урош 
  

    11 Лалић Ивана 
  

    12 Савић Ненад 
  

    13 Станчић Милош 
  

    14 Стефановић Зоран 
  

    15 Стојановић Светлана 
  

    16 Васић Соња 
  

  
  Виши радиолошки техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Ћирковић Миливојка 
  

    2 Ристић Љубинка 
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    3 Росић Љиљана 
  

    4 Сретеновић Весна 
  

    5 Величковић Слађана 
  

    6 Вељковић Жељко 
  

  Кабинет за ултразвук   
  

  
   Медицинска сестра/ техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Којић Зорица 
  

    2 Ковачевић Зденка 
  

    3 Васиљевић Оливера 
  

Служба за неонатологију   
  

  
   Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2 - Начелник службе за 
неонатологију 

  

    1 Вушуровић Веселин 
  

    Доктор медицине специјалиста у интензивмној нези нивоа 2 
  

    1 Јешић Милош 
  

    2 Крстајић Тамара 
  

    3 Раус Мишела 
  

  Виша медицинска сестра/техничар  на неонатологији–Главна сестра службе 
  

    1 Јанковић Славица 
  

 Одељење неонатологије   
  

     Виша медицинска сестра/техничар на неонатологији 
  

    1 Петковски Светлана 
  

    2 Стевановић Рада 
  

  
Медицинска сестра /техничар на 
неонатологији 

  
  

    1 Антонијевић Ивона 
  

    2 Ћурић Драгана 
  

    3 Делић Маја 
  

    4 Ђорђевић Наташа 
  

    5 Максимовић Јелена 
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    6 Маринковић Јелена 
  

    7 Марисављевић Светлана 
  

    8 Милутиновић Весна 
  

    9 Пиваш Ивана 
  

    10 Шимуновачки Весна 
  

 Служба неонаталне хирургије   
  

    Доктор медицине специјалиста  у операционим салама - начелник службе 
  

    1 Лукач Марија 
  

Одељење неонаталне хирургије   
  

  Доктор медицине специјалиста у операционим салама 
  

    1 Стојановић Милосављевић Миона 
  

    2 Топличић Ђорђе 
  

   Медицинска сестра /техничар на интензивној нези нивоа 2 
  

    1 Цветић Јелена 
  

    2 Радосављевић Анђела 
  

    3 Совиљ Маријана 
  

    4 Спасић Ирена 
  

    5 Зоричић Сања 
  

 Биохемијска лабораторија   
  

  
Доктор медицине специјалиста у клиничко-биохемијској ,хематолошкој и имунолошкој 
дијагностици - Начелник службе 

  

    1 Митровић Јадранка 
  

  Биолог /молекуларни биолог   
  

    1 Вукмир Биљана 
  

  
  Магистар фармације- -Медицински 
биохемичар 

  
  

    1 Субошић Бранко 
  

   Лабораторијски техничар у дијагностици -Главни техничар 
  

    1 Савић Лидија 
  

   Виши лабораторијски техничар   
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    1 Кивић Драгана 
  

    2 Синђић Никодинов Данијела 
  

  
  Лабораторијски техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Ардалић Слађана 
  

    2 Богавац Милан 
  

    3 Цањевић Тања 
  

    4 Ганић Адријана 
  

    5 Ибрахими Мимира 
  

    6 Јовановић Данијела 
  

    7 Маторчевић Добринка 
  

    8 Станисављевић Иван 
  

    9 Тошић Бранислава 
  

   Перач лабораторијског посуђа   
  

    1 Мишковић Тања 
  

 Микробиолошка лабораторија   
  

    Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици-Начелник службе 
  

    1 Ђорђевић Тамара 
  

     Лекар специјалиста   
  

    1 Лабан-Несторовић Сузана 
  

    Виши лабораторијски техничар  -главни техничар службе 
  

    1 Милошевић Светлана 
  

  
 Лабораторијски техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Ђурђевић Стеван 
  

    2 Каначки Слободан 
  

    3 Марковић Валентина 
  

    4 Радојевић Маја 
  

    5 Ранковић Звездана 
  

    6 Спремо Бранка 
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    Перач лабораторијског посуђа   
  

    1 Ђокић Деса 
  

 Хематолошка лабораторија   
  

  лабораторијски техничар у дијагностици  – главни техничар 
  

    1 Савић Драган 
  

  
 Лабораторијски техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Дражић Милан 
  

    2 Ђуровић Милош 
  

    3 Куртагић Горан 
  

    4 Новчић Данијела 
  

    5 Савић Зорица 
  

    6 Стаменковић Верица 
  

    7 Стеванчевић Далила 
  

    8 Варава Валентина 
  

    Перач лабораторијског посуђа   
  

    1 Радовић Живадинка 
  

  Болничка апотека   
  

     Магистар фармације  - Шеф апотеке   
  

    1 Ребић Бранислава 
  

   Магистар фармације   
  

    1 Козомара Гордана 
  

  
   Фармацеутски техничар -главни 
техничар 

  
  

    1 Иванишевић Јелена 
  

     Фармацеутски техничар   
  

    1 Нинковић Тања 
  

    2 Пешут Живка 
  

Служба трансфузијске медицине   
  

   Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији-Начелник службе 
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    1 Будишин Живко 
  

 Одсек за клиничку трансфузију   
  

  
  Доктор медицине специјалиста у 
трансфузиологији 

  
  

    1 Јовановић Ивана 
  

  
  Медицинска сестра / техничар у 
трансфузиологији 

  
  

    1 Ђорђевић Драгана 
  

  
   Лабораторијски техничар у 
трансфузиологији 

  
  

    1 Радовић Стефан 
  

  Служба за физикалну медицину и 
рехабилитацију 

  
  

  
  Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Начелник службе 

  

    1 Петронић-Марковић Ивана 
  

  медицинска сестра-техничар – главна сестра службе службе 
  

    1 Гашић Гордана 
  

Одељење стационарне физијатрије   
  

  
 Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти - Шеф одељења стационарне физијатрије 

  

    1 Ћировић Драгана 
  

  Виши физиотерапеут – главни физиотерапеут одељења 
  

    1 Денић Александра 
  

   Виши физиотерапеут   
  

    1 Димитријевић Весна 
  

    2 Драговић Снежана 
  

    3 Халимовић Шехерзада 
  

    4 Косем Катарина 
  

  Виша медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима 
  

    1 Стефановић Биљана 
  

    2 Загорац Ружица 
  

     Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима 
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    1 Ђошић Сузана 
  

    2 Николић Светлана 
  

    3 Смолчић-Чича Драгица 
  

    4 Вукићевић Весна 
  

Одељење амбулантно-дијагностичке 
физијатрије 

  
  

    Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Џамић Драгана 
  

  
  Виши физиотерапеут-главни 
физиотерапеут 

  
  

    1 Тасић Борис 
  

   Виши физиотерапеут   
  

    1 Брусин Игор 
  

    2 Малишић Биљана 
  

    3 Милетић Татјана 
  

 Одсек  амбулантне терапије   
  

    Физиотерапеутски техничар   
  

    1 Вучковић Светлана 
  

  
  Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
-Шеф Одсека 

  

    1 Кнежевић Татјана 
  

  Виши физиотерапеут   
  

    1 Белојевић Марија 
  

    2 Лупулов Папатханасиоу Драгана 
  

    3 Митровић Наташа 
  

    4 Роговић Биљана 
  

    5 Шпис Маријана 
  

    6 Страживук Марија 
  

    7 Видосављевић Јадранка 
  

Одсек клиничке неурофизиологије   
  

  
  Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
– Шеф одсека 
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    1 Николић Дејан 
  

   Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
  

    1 Стојковић Јасна 
  

    Виши физиотерапеут   
  

    1 Ајданић Сандра 
  

    2 Шормаз Нела 
  

   Физиотерапеутски техничар   
  

    1 Апостоловић Неда 
  

Одсек за клиничку генетику   
  

   Доктор медицине   
  

    1 Јанески Христина 
  

    2 Мијовић Марија 
  

  
Медицинска сестра/техничар у 
амбуланти 

  
  

    1 Брајковић Снежана 
  

    2 Лукић Мина 
  

   Лабораторија за генетичку и молекуларну дијагностику 
  

  Биолог/молекуларни биолог специјалиста -  Шеф лабораторије 
  

    1 Румл Стојановић Јелена 
  

   Биолог/молекуларни биолог на пословима клиничке лабораторијске генетике 
  

    1 Милетић Александра 
  

   Виши лабораторијски техничар   
  

    1 Живановић Марина 
  

  
   Лабораторијски техничар у 
дијагностици 

  
  

    1 Митовски Никола 
  

Служба за научноистраживачку, образовну делатност и медјународну сарадњу 
  

    Медицинска сестра  /техничар у јавном здрављу-Главна сестра службе 
  

    1 Гајић Нада 
  

 Одсек за научноистраживачки рад и медјународну сарадњу 
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   Виша медицинска сестра /техничар у јавном здрављу 
  

    1 Јовичић Биљана 
  

    2 Пантелић Снежана 
  

  
  Медицинска сестра /техничар у јавном 
здрављу 

  
  

    1 Вуловић Данијела 
  

  Одсек за образовну делатност и едукацију запослених 
  

   Виша медицинска сестра /техничар у јавном здрављу - Главна сестра одсека 
  

    1 Куртовић Софија 
  

    Доктор медицине   
  

    1 Бајић-Живић Татјана 
  

    2 Бенчић Марко 
  

    3 Бијелић Маја 
  

    4 Бисенић Дејан 
  

    5 Благојевић Јелена 
  

    6 Босинци Емил 
  

    7 Босиочић Ивана 
  

    8 Чобељић Мина 
  

    9 Дашић Ивана 
  

    10 Димић Јована 
  

    11 Димитријевић Бранкица 
  

    12 Ђорђевић Стефан 
  

    13 Гаус Тања 
  

    14 Јанковић Јована 
  

    15 Карличић Марија 
  

    16 Кнежевић Мирјана 
  

    17 Ковачевић Смиљка 
  

    18 Лазовић Микан 
  

    19 Маринковић Марија 
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    20 Мијаиловић Стефан 
  

    21 Милчановић Наташа 
  

    22 Миливојевић Саша 
  

    23 Милутиновић Дубравка 
  

    24 Пантић Драгана 
  

    25 Павловић Андрија 
  

    26 Павловић Ђорђе 
  

    27 Пјевалица Јелена 
  

    28 Поповац Невена 
  

    29 Радовановић Маша 
  

    30 Ранков Петровић Бојана 
  

    31 Славковић Милан 
  

    32 Слијепчевић Небојша 
  

    33 Тегелтија Сања 
  

    34 Тмушић Владимир 
  

    35 Тошовић Гордана 
  

    36 Влајковић Ана 
  

    37 Зечевић Татјана 
  

 Служба социјалне медицине, медицинске информатике и статистике 
  

  Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу - Начелник службе 
  

    1 Николић Ирена 
  

Одсек за јавно здравље и програмску здравствену заштиту 
  

   Статистичар   
  

    1 Ђорђевић Снежана 
  

 Одсек за третман инфективног и медицинског отпада 
  

  виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер -Шеф одсека 
  

    1 Станковић Драгана 
  

   Референт за санитарну контролу/заштиту животне средине 
  

    1 Зарић Јасмина 
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  Служба за правне, кадровске и административне послове 
  

   Руководилац  правних, кадровских и административних послова 
  

    1 Вујисић Гавриловић Диана 
  

   Правно кадровски аналитичар   
  

    1 Шормаз Тања 
  

    Архивски помоћник   
  

    1 Ташковић Јаворка 
  

    Курир   
  

    1 Ђурић Радмила 
  

    2 Вукашиновић Славица 
  

    Архивски помоћник   
  

    1 Јовичић Маја 
  

  Одсек за људске ресурсе   
  

    Службеник за управљање квалитетом   
  

    1 Поповић Весна 
  

Одсек јавних набавки   
  

    Руководилац послова јавних набавки   
  

    1 Луковић Јелена 
  

    Службеник за јавне набавке   
  

    1 Симоновић Биљана 
  

  Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

  
  

   Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 
  

    1 Ивошевић Милан 
  

Одсек за књиговодствено - финансијске послове са магацином 
  

  Финансијско рачуноводствени аналитичар – шеф одсека 
  

    1 Бојковић Бранислав 
  

    Самостални финансијски –рачуноводствени сарадник 
  

    1 Павловић-Гаврић Јасна 
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    Референт за финансијско рачуноводствене послове 
  

    1 Стаменовић Виолета 
  

  Самостални финансијски –рачуноводствени сарадник 
  

    1 Пуповац Соња 
  

   Самостални финансијски –рачуноводствени сарадник 
  

    1 Пеца Наташа 
  

    Самостални финансијски –рачуноводствени сарадник 
  

    1 Бакић Наташа 
  

    2 Ваван Милена 
  

   Самостални финансијски –рачуноводствени сарадник 
  

    1 Пајић Јасмина 
  

  Магационер/економ   
  

    1 Филиповић Нада 
  

 Одсек за пријемно-фактурне послове   
  

    Референт за финансијско рачуноводствене послове 
  

    1 Матић Миодраг 
  

  
   Референт за финансијско-
рачуноводстве послове 

  
  

    1 Родић Златица 
  

    2 Вујовић Радмила 
  

     Референт за финансијско рацуноводствене послове 
  

    1 Николић Катарина 
  

    2 Тонић Зорица 
  

  Одсек информационих система и 
технологије 

  
  

  
   Пројектант информатичке 
инфраструктуре 

  
  

    1 Митић Миодраг 
  

     Администратор информационих система и технологија 
  

    1 Крсмановић Новица 
  

    2 Милинковић Жељко 
  



Информатор о раду Универзитетске дечје клинике, ажуриран aприла 2019.године 

 

47 

 

 Одсек за одржавање објекта   
  

   Техничар инв. и тех. одржавања и одржавања уређаја и опреме - шеф Одсека 
  

    1 Јовановић Слађана 
  

     Домар/мајстор одржавања   
  

    1 Каран Станко 
  

   Домар/мајстор одржавања   
  

    1 Опачић Јован 
  

    Домар/мајстор одржавања   
  

    1 Самарџић Ђорђе 
  

    Домар/мајстор одржавања   
  

    1 Глумац Михајло 
  

  Домар/мајстор одржавања   
  

    1 Лазић Љубиша 
  

   Домар/мајстор одржавања-   
  

    1 Матејић Никола 
  

 Одсек за помоћне послове   
  

  
  Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме -шеф 
одсека 

  

    1 Давидовић Душан 
  

     Портир/Чувар   
  

    1 Докић Александар 
  

    2 Јездимировић Живан 
  

    3 Маринковић Петар 
  

    4 Стојанов Јелена 
  

    5 Турудија Дејан 
  

     Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге 
  

    1 Гајић Данијела 
  

    2 Гајић Весна 
  

    3 Глишић Биљана 
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    4 Илић Јела 
  

    5 Иличић Милка 
  

    6 Јањић Ковиљка 
  

    7 Јовановић Јагода 
  

    8 Јовановић Злата 
  

    9 Кузмановић Горица 
  

    10 Маринковић Бојана 
  

    11 Миливојевић Марина 
  

    12 Ненадовић Драгана 
  

    13 Николић Дејана 
  

    14 Петровић Љиљана 
  

    15 Петровић Љубица 
  

    16 Рашовић-Илић Хелена 
  

    17 Спироски Славица 
  

    18 Стевановић Јасмина 
  

    19 Стојановић Сузана 
  

    20 Танић Зорица 
  

    21 Васиљевић Данијела 
  

    22 Живић Дивна 
  

    23 Зоркић-Илић Милица 
  

   Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге 
  

    1 Зоговић Славица 
  

    Курир   
  

    1 Јанковић Драгица 
  

    Оператер у контакт центру   
  

    1 Тадић Сања 
  

  Возач санитетског возила у болничким установама 
  

    1 Хајдуковић Никола 
  

    2 Сарић Зоран 
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 Одсек за послове подршке   
  

  
  Техничар за прање и хемијско 
чишћење 

  
  

    1 Родић Светлана 
  

  Техничар одржавања одеће   
  

    1 Ђокић Стојанка 
  

   Кројач   
  

    1 Радивојевић Ђурђа 
  

Одсек за планирање јеловника и дијета   
  

  
 Виши нутрициониста-дијететичар-
начелник службе 

  
  

    1 Живковић Снежана 
  

   Нутрициониста   
  

    1 Сушић Јована 
  

  
  Медицинска сестра/техничар у јавном 
здрављу 

  
  

    1 Ристић Смиљана 
  

    2 Вранић Гордана 
  

  Одсек за припремање хране   
  

    Главни кувар   
  

    1 Милошевић Драгица 
  

    Кувар   
  

    1 Аџић Биљана 
  

    2 Банковић Славица 
  

    3 Јованић Жаклина 
  

    4 Маринковић Светлана 
  

    5 Ранковић Љиљана 
  

    6 Спасић Ратка 
  

    Помоћни кувар   
  

    1 Божић Јасмина 
  

    2 Остојић Анђела 
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    3 Симић Јасмина 
  

    4 Стаменковић Гордана 
  

    5 Торбић Зорица 
  

    Сервирка   
  

    1 Арсић Слађана 
  

    2 Биочанин Весна 
  

    3 Дамјановић Живославка 
  

    4 Гардовић Винка 
  

    5 Илијев Зорица 
  

    6 Ивановић Слађана 
  

    7 Максимовић Маријана 
  

    8 Марић Андријана 
  

    9 Славковић Наташа 
  

    10 Стојић Јасмина 
  

    11 Танасковић Десанка 
  

    12 Тодоровић Зорица 
  

    13 Урошевић Ивана 
  

    Кафе куварица   
  

    1 Митровић Радмила 
  

   

 

     Сектором педијатрије, Сектором дечје хирургије, Сектором заједничких медицинских 

делатности и Сектором заједничких немедицинских делатности руководе помоћници директора за 

те организационе целине. Радом службе руководе руководиоци службе, а радом осталих 

организационих целина руководе шефови. 

 

IX 

ОРГАНИ КЛИНИКЕ 

 

Органи Клинике су: 

1. Директор 

2. Управни одбор 

3. Надзорни одбор. 

Органе Клинике из става 1 овог члана, у складу са законом, именује и разрешава 

Влада. 
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1. Директор Клинике 

 

Директор Клинике организује и руководи радом Клинике, представља и заступа Клинику и 

одговоран је за законитост рада Клинике. Директор Клинике извршава одлуке Управног и 

Надзорног одбора, доноси правилник о организацији и систематизацији послова, именује 

чланове Стручног савета, Етичког одбора, Комисије за унапређење квалитета рада, именује 

чланове Научног већа, обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у случају 

штрајка, а, у складу са законом, одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног 

односа, и друго. 

Директор Клинике именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни 

одбор Клинике. Директор Клинике именује се на период од четири године, највише два пута 

узастопно. Мандат директора се рачуна од дана ступања на дужност. 

 

Директор Клинике: 

1)   организује и руководи процесом рада Клинике; 

2) стара се о законитости рада и пословања Клинике, одговара за законитост рада; 

3) одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење 

унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених 

сарадника; 

4) одговара за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других 

законом овлашћених органа; 

5) предлаже програм рада Клинике и предузима мере за његово спровођење; 

6) спроводи одлуке Управног и Надзорног одбора; 

7) присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора без права одлучивања; 

8) подноси Управном одбору писмене извештаје о пословању Клинике; 

9)   доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Клиници; 

10) одлучује о свим правима запослених из радног односа, у складу са законом; 

11) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Клинике; 

12) обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Клиници у случају штрајка 

запослених, у складу са законом; 

13) доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника; 

14) врши и друге послове предвиђене законом и овим статутом. 

 

Вршилац дужности директора Универзитетске дечје клинике је Доц др сци мед Синиша Дучић. 

   

1. Управни одбор 

 

Управни одбор је орган управљања Клинике. Управни одбор има седам чланова, од 

којих су три из реда запослених у Клиници, а четири су представници оснивача. Најмање 

један члан из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном спремом. 

Предлог за именовање чланова управног одбора из реда запослених, оснивачу даје Стручни 

савет Клинике. Чланови Управног одбора именују се на период од четири године. 

      Управни одбор Клинике: 

1)   доноси Статут Клинике уз сагласност оснивача; 
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2)   доноси друге опште акте, у складу са законом; 

3) одлучује о пословању Клинике и утврђује пословну политику; 

4) доноси програм рада и финансијски план; 

5) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Клинике и подноси га оснивачу; 

6) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом; 

7) утврђује цене здравствених услуга за утврђивање којих је према позитивним 

прописима надлежна Клиника; 

8) доноси план јавних набавки и одлучује о јавним набавкама и отуђењу основних 

средстава, у складу са законом; 

9) доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника 

и обезбеђује услове за његово остваривање; 

10) доноси пословник о свом раду; 

11) одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања;  

12) именује повремене комисије и друга радна тела; 

13) одлучује о осигурању имовине Клинике и радника у складу са законом; 

14) разматра извештаје о извршеној провери квалитета стручног рада; 

15) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање 

функције директора, вршиоца дужности директора, као и заменика директора; 

16) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Клинике; 

17) доноси пословник о свом раду.  

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног одбора 

и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора. 

 

Председник Управног одбора Универзитетске дечје клинике је Проф. др Душан 

Шћепановић. 

 

2. Надзорни одбор. 

 

Надзорни одбор обавља надзор над законитошћу рада директора, Управног одбора 

и над пословањем Клинике. Надзорни одбор има пет чланова, од којих су два члана 

представници из Клинике, а три члана су представници оснивача. Предлог за именовање 

чланова надзорног одбора из реда запослених, оснивачу даје Стручни савет Клинике. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. Надзорни одбор 

одлучује ако је присутно више од половине чланова надзорног одбора и доноси одлуке 

већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. 

Надзорни одбор обавља послове утврђене законом и Статутом Института 

Надзорни одбор у оквиру свог делокруга: 

1) обавља надзор над радом и пословањем Клинике; 

2) разматра периодичне, шестомесечне и годишње извештаје о раду и пословању 

Клинике, као и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима; 

3) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Клинике воде уредно и у складу 

са прописима; 

4) врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским 

пословањем; 

5) врши увид у спровођење одлука Управног одбора; 

6) доноси пословник о свом раду; 
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7) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

Председник Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике је Небојша Жугић, 

дипл. правник. 

 

X 

СТРУЧНИ ОРГАНИ КЛИНИКЕ 

 

Стручни органи Клинике су: 

1. Стручни савет  

2. Стручни колегијум 

3. Етички одбор 

4. Комисија за унапређење квалитета рада.  

 

 

 

 

1. Стручни савет 

Стручни савет Клинике је саветодавно тело директора Клинике и Управног одбора. 

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на 

предлог организационе јединице именује директор Клинике. Стручни савет Клинике броји 

седам чланова, од којих три предлаже Служба за педијатрију, три предлаже Служба за дечју 

хирургију а једног члана предлажу Заједничке медицинске службе. Седницама Стручног 

савета присуствује главна сестра Клинике. Директор не може бити члан Стручног савета. 

Одлуком о именовању Стручног савета директор именује и председника Стручног савета. 

Стручни савет састаје се најмање једанпут у 30 дана. 

            Стручни Савет: 

1) разматра и одлучује о питањима стручног рада Клинике; 

2) предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Клинике; 

3) предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених 

сарадника; 

4) предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Клиници; 

5) прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у 

Клиници; 

6) предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у 

Клиници; 

7) предлаже директору чланове Етичког одбора; 

8) доноси пословник о свом раду; 

9) обавља и друге послове утврђене законом. 

 

Председник Стручног савета Универзитетске дечје клинике је Проф др Војислав Парезановић. 

 

                                   2.Стручни колегијум 

 

 Стручни колегијум је стручно тело које се образује ради разматрања и усвајања стручних 

и доктринарних ставова. Стручни колегијум Клинике чине шефови служби и шефови 
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одељења и одсека службе за педијатрију и службе за дечју хирургију. Стручни колегијум 

Клинике састаје се најмање једанпут месечно. 

Стручни колегијум бира председавајућег на период од годину дана. Стручни 

колегијум доноси свој пословник о раду.  

 

3.Етички одбор 

 

Етички одбор Клинике је стручно тело које прати пружање и спровођење 

здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Клинике именује Етички 

одбор на предлог Стручног савета. Етички одбор има седам чланова, од којих су шест 

здравствени радници запослени на Клиници, а један члан је грађанин са завршеним правним 

факултетом са пребивалиштем на територији општине у којој је седиште Клинике. 

Задаци етичког одбора Клинике су да: 

1) прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене 

делатности; 

2) даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и 

клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Клиници, односно прати 

њихово спровођење; 

3) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела 

у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са законом; 

4) прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, 

посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру; 

5) прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у 

превенцији, дијагности, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу 

нових здравствених технологија; 

6) доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у 

обављању здравствене делатности; 

7) врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене 

заштите; 

8) разматра и друга етичка питања у обављању делатности Клинике; 

9) доноси пословник о свом раду. 

 

Председник Етичког одбора Универзитетске дечје клинике је Проф др Драгана Јанић, 

спец.педијатрије. 

 

4. Комисија за унапређење квалитета рада 

 

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном 

унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Клиници, у складу са 

законом и прописима донетим за спровођење тог закона. Комисија доноси годишњи 

програм провере квалитета стручног рада у Клиници и прати његово спровођење.  

Комисија за унапређење квалитета рада чине представници свих организационих 

јединица. Комисија за унапређење квалитета рада доноси пословник о свом раду. 

 

Председник Комисије за унапређење квалитета рада је Др Горан Вукомановић. 
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XI 

ЗАКОНСКИ ОКВИРИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА КЛИНИЦИ 

  

 

1. Закон о здравственој заштити 

2. Закон о здравственом осигурању 

3. Закон о лековима и медицинским средствима 

4. Закон о заштити становништва од заразних болести 

5. Закон о јавном здрављу 

6. Закон о правима пацијената 

7. Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља 

8. Закон о трансплантацији органа 

9. Закон о трансфузиолошкој делатности 

10. Закон о евиденцијама у области здравства 

11. Закон о евиденцијама у области здравствене заштите 

12. Уредба о плану мреже здравствених установа 

13. Уредба о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине 

14. Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције 

15. Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији – за сваку календарску годину 

16. Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања 

17. Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 

установама и другим облицима здравствене службе 

18. Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа 

19. Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са 

даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад 

20. Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених 

услуга 

21. Правилник о исправи о здравственом осигурању и о посебној исправи за коришћење 

здравствене заштите 

22. Правилник о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у 

иностранство 

23. Правилник о листама чекања  

24. Правилник о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда 

за здравствено осигурање 

25. Правилник о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и 

извештаја саветника за заштиту права пацијената 

26. Правилник о утврђивању цена и накнада за одређене врсте здравствених услуга које 

се пружају на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите 

27. Правилник о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите 

28. Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите 

29. Правилник о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите 
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30. Правилник о вођењу медицинске документације, начину уписивања података и 

састављања извештаја 

31. Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне 

праксе, здравствених радника и здравствених сарадника 

32. Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите 

33. Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања 

34. Правилник о имунизацији и начину заштите лековима 

35. Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, 

других лица и клицоноша 

36. Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција 

37. Правилник о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања 

38. Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања 

39. Правилник о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у 

људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања 

40. Правилник о ближим условима, стандардима и мерама за успостављање система 

квалитета у обављању трансфузиолошке делатности, односно одређених послова 

трансфузиолошке делатности 

41. Правилник о ближим условима у погледу кадра, опреме и простора за обављање 

трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке 

делатности 

42. Правилник о ближим условима за чување, управљање и дистрибуцију крви и 

компонената крви 

43. Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на 

лекове 

44. Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на 

медицинска средства 

45. Правилник о начину и поступку пријављивања и вођења евиденције одређених 

болести 

46. Правилник о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког 

испитивања лека и медицинског средства, као и начин спровођења клиничког 

испитивања лека и медицинског средства. 

 

Клиника у свом раду примењује и прописе из области радног права, јавних 

финансија, јавних набавки, облигационих односа и сл., и то: 

1. Закон о раду 

2. Закон о евиденцијама у области рада 

3. Закон о спречавању злостављања на раду 

4. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

5. Закон о безбедности и здрављу на раду 

6. Закон о забрани дискриминације 

7. Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

8. Закон о мирном решавању радних спорова 

9. Закон о платама у државним органима и јавним службама 
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10. Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 

11. Закон о буџетском систему 

12. Закон о буџету Републике Србије - за сваку календарску годину 

13. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 

14. Закон о пореском поступку и пореској администрацији 

15. Закон о порезу на додату вредност 

16. Закон о порезу на доходак грађана 

17. Закон о порезима на имовину 

18. Закон о јавним набавкама 

19. Закон о заштити података о личности 

20. Закон слободном приступу информацијама од јавног значаја 

21. Закон о заштити животне средине 

22. Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности 

23. Закон о управљању отпадом 

24. Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму 

25. Закон о облигационим односима 

26. Закон о општем управном поступку 

27. Закон о извршном поступку 

28. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији 

29. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава 

30. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

31. 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 

32. Уредба о Централном регистру обвезника доприноса за социјално осигурање 

33. Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно 

социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом 

кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања 

34. Уредба о ближој садржини, року и начину преузимања података неопходних за 

успостављање Јединствене базе података Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања 

35. Уредба о начину додељивања корисничких дозвола, методологији уноса и 

ажурирања података и начину приступа и коришћења података из Јединствене базе 

Централног регистра обавезног социјалног осигурања 

36. Уредба о буџетском рачуноводству 

37. Уредба о класификацији делатности 

38. Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања 

39. Уредба о утврђивању општег речника набавке 

40. Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 

набавке 

41. Правилник о начину добијања сагласности за заснивање новог радног односа и 

ангажовање нових лица 

42. Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са 

инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе 
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43. Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника 

44. Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за 

здравствене раднике и здравствене сараднике 

45. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систам 

46. Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих рачуна 

47. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању 

средстава корисника буџета и организацији обавезног социјалног осигурања 

48. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о 

условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор 

 

XII 

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

 Подаци о приходима и расходима Клинике за текућу годину, представљени су у 

Финансијским извештајима, у прописаним табелама за буџетско извештавање, који су 

објављени на интернет страници Универзитетске дечје клинике www.udk.bg.ac.rs. 

 

XIII 

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 Управни одбор Клинике усваја План јавних набавки за сваку годину. 

На Порталу јавних набавки се објављују обавештења у вези са спровођењем поступака  

јавних набавки. 

 

XIV 

ПОДАЦИ О ПЛАТАМА 

  

Приликом исплате плата, накнаде плата и других примања, Клиника примењује 

одредбе Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама и Уредбу 

о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. 

Плате се утврђују на основу основице за обрачун плата, коефицијената са којим се 

множи основица, додатка на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање из плата, у складу са законом. 

Коефицијент за обрачун плате запосленог изражава сложеност послова, 

одговорност, услове рада и стручну спрему, а на основу Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, и то: 

 

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 

http://www.udk.bg.ac.rs/
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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 

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 

амбулантно-поликлиничкој 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 
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Послови техничког одржавања, послови на припреми хране (кување), послови на 

успостављању телефонских веза већег интензитета, послови санитетског 

транспорта болесника, возача, дактилографије 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 

Примаријат 

 0,5 

Доктори наука 1 

Помоћници директора 1,84 
 
 

XV 

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

  

Клиника у свом раду користи средства рада која се налазе у седишту Клинике у 

Београду, ул. Тиршова 10. 

Евиденција средстава рада врши се у складу са прописима који уређују буџетски 

систем. 

 Основна средства и њихова вредност објављени су у финансијским извештајима 

Клинике, који су доступни на интернет страници Клинике www.udk.bg.ac.rs. 

 

 

XVI 

ЈАВНОСТ РАДА 

 

Јавност рада Клинике уређена је Статутом установе.  

О свом раду Клиника обавештава јавност, у складу са законским оквирима који се 

примењују. 

Директор је једино овлашћено лице клинике. 

 

http://www.udk.bg.ac.rs/
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XVII 

ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Подносилац захтева Клиници за остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја. Захтев мора садржати назив здравствене установе, име, презиме и адресу 

подносиоца и опис информације која се тражи. Подносилац не мора навести разлоге за 

захтев. Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 

лице Клинике дужно је да, без надокнаде, поучи подносиоца како да те недостатке отклони, 

односно да достави подносиоцу захтева упутство о допуни. Ако подносилац захтева не 

отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства 

о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Клиника ће донети 

закључак о одбацивању захтева као неуредног. Приступ информацијама Клиника је дужна 

да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему 

се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет 

писмено.  

Клиника је дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија 

документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Клинике. Ако се захтев 

односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота 

или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и 

животне средине, Клиника мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му 

стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог 

документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Ако Клиника није у могућности, 

из оправданих разлога, да у року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави 

на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 

документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не 

може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о 

поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, 

издати му, односно упутити копију тог документа. Ако Клиника на захтев не одговори у 

року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим 

законом. Клиника ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, 

саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на 

увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже 

техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом 

своје опреме изради копију. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у 

службеним просторијама Клинике. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид 

у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је 

одредио орган од кога је информација тражена. Лицу које није у стању да без пратиоца 

изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз 

помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Клиника неће издати посебно решење, него ће о 

томе сачинити службену белешку. Ако Клиника одбије да у целини или делимично 

обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи 

тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да без 
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одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању 

захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна 

средства која може изјавити против таквог решења.  

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа 

који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних 

трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Од обавезе 

плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања 

свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради 

остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на 

угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине. Клиника издаје 

копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) који 

садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази. Ако Клиника 

располаже документом који садржи тражену информацију на језику на којем је поднет 

захтев, дужан је да тражиоцу стави на увид документ и изради копију на језику на којем је 

поднет захтев. 

 

 

XVIII 

ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Клиника подносиоцу захтева неће омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се тиме: 

1)   угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 

2) угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, 

оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског 

поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени 

поступак, или фер поступање и правично суђење; 

3) озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или 

међународни односи; 

4) битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, 

или битно отежало остварење оправданих економских интереса; 

5) учинила доступном информација или документ за који је прописима или 

службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, 

пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а 

због чијег би одавања могле наступити тешке правне  или друге последице по 

интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији. 

Клиника подносиоцу захтева не мора и омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и 

доступна у земљи или на интернету. У овом случају, Клиника ће у одговору на захтев 

означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и 

када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато. 

Ако Клиника оспори истинитост или потпуност информације од јавног значаја која 

је објављена, саопштиће истиниту и потпуну информацију, односно омогућиће увид у 

документ који садржи истиниту и потпуну информацију, осим у случајевима предвиђеним  

законом.  
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Ако тражена информација од јавног значаја може да се издвоји од осталих 

информација у документу у које Клиника није дужна тражиоцу да омогући увид, Клиника 

ће омогућити тражиоцу увид у део документа који садржи само издвојену информацију, и 

обавестиће га да остала садржина документа није доступна. 

Клиника неће подносиоцу захтева омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ 

информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се 

понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики 

број информација. 

Клиника неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 

од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго 

право лица на које се тражена информација лично односи, осим: 

1) ако је лице на то пристало; 

2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако 

се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с 

обзиром на функцију коју то лице врши; 

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 

животом, дало повода за тражење информације. 

 

 

XIX 

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Целокупна документација Клинике заводи се у архиви у деловодном протоколу, а 

затим упућује службама (медицинским и немедицинским) на решавање, односно примену.  

 Такође, подаци се чувају и у базама података Здравственог информационог система 

и осталим електронским системима. 

 За читање, брисање и измену, као и додавање нових података, користе се 

одговарајуће апликације преко којих се контролише приступ подацима преко корисничких 

налога. Сваки корисник приступа системима преко корисничких налога који обухватају 

корисничко име и шифру. Сваком корисничком налогу додељују се улоге у систему на 

основу којих се добија приступ одговарајућим деловима информационог система. 

 

 

 

XX 

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Клиника располаже информацијама које су доступне јавности, сходно Закону о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Носачи информација су: 

- општа акта Клинике 

- одлуке органа Клинике 

- записници са седница органа и стручних тела Клинике 

- документација из области јавних набавки 
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- кадровска документација 

- финансијска документација 

- медицинска документација пацијената 

- остала документација из Листе регистратурског материјала, са прописаним 

роковима чувања. 

 

 

 

 

XXI 

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА КЛИНИКА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Све информације се могу добити на захтев, по поступцима дефинисаним  у  

Информатору. 

Овлашћено лице за достављање информација од јавног значаја је Јаворка Ташковић, 

Служба за правне, кадровске и административне послове, контакт телефон: 011/20-60-738, 

e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs. 
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