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1.OСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

назив: Клинички центар Војводине 

седиште и адреса: Нови Сад, Хајдук Вељкова 1 

матични број: 08664161 

ПИБ: 101696893 

шифра делатности: 8610 

ЈББК: 02568 

број рачуна: 840-577667-32 

телефон: +381 (0)21/484 3 484 

е-адреса: uprava@kcv.rs 

званична интернет страница: www.kcv.rs 

регистрација: Клинички центар Војводине регистрован је 

код  Привредног суда у Новом Саду 

акредитација: Клинички центар Војводине је акредитована 

здравствена установа код Агенције за 

акредитацији здравствених установа Србије 

сертификат о акредитацији на период од 

седам године (2018-2025) 

број одобрених болесничких 

постеља: 

1425 

 

број запослених на неодређено време 

(закључно са 31.12.2019. године): 

2859 

 

број систематизованих радних места 

(закључно са 27.09.2019.године): 

3097 

максималан број запослених на 

неодређено време према Одлуци 

Владе Републике Србије: 

3097 

 

Информатор о раду Клиничког центра Војводине израђен је у складу са чланом 

39.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („ Службени гласник 

PC" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање 

информатора о раду државног органа („Службени гласник PC" број 68/10). 

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на званичној 

интернет страници Клиничког центра Војводине (у даљем тексту: КЦВ) www.kcv.rs, 

почев од јула 2018. године. 

Увид у Информатор у раду КЦВ у штампаном облику може се остварити у КЦВ, 

на адреси: Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, објекат управне зграде, у приземљу, 

канцеларија секретара КЦВ. 

За тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду КЦВ 

одговорaн је в.д. директора проф. др Едита Стокић. На основу података које доставе 

руководиоци организационих јединица и друга задужена лица у складу са Упутством о 

ажурирању података у Информатору о раду КЦВ, бр. 00-143 од 07.02.2019. године, 

ажурирање и објављивање Информатора о раду реализује секретар КЦВ, Љиљана 

Чонкић, дипл. правник, ljiljana.conkic@kcv.rs 

mailto:uprava@kcv.rs
http://www.kcv.rs/
http://www.kcv.rs/
mailto:ljiljana.conkic@kcv.rs
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2.ИСТОРИЈАТ 

Прва градска болница основана је 1859. године која је потом постала Болничка 

задруга Трговачке омладине. С обзиром да то није било адекватно решење за 

нарастајуће потребе становништва, градска управа је 1873. године изградила Велику 

варошку болницу са два одељења: за ранарство и унутрашње лекарство, а потом је 

проширивана новим одељењима: заразно, за лечење „суве болести“, а у склопу 

интерног одељења оснивана су одељења за „жене које болују у бабињама и од женских 

болести“, те кожно-венерично, очно, ушно и одељење за умоболне.  

С обзиром да и Велика варошка болница, која се налазила у садашњој Футошкој 

улици бр. 17 (сада је у тој згради Средња електротехничка школа), није била довољна 

да збрине све болеснике, на месту данашњег КЦВ изграђена је нова Градска болница по 

павиљонском типу. Она је почела са радом 1909. године са постељним фондом од 400 

кревета. Посебно је била болничка апотека и просектура, а 1912. године изграђено је и 

Антитрахомно и Очно одељење, а потом и друга одељења (порођајно, 

дерматовенеролошко, интерно, заразно, хируршко).  

За време I светског рата Градска болница радила је као Војна болница 

аустроугарске војске.  

После I светског рата поново је радила као Градска болница Новог Сада. 

Од 1921. године постаје Општа државна болница Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца, касније Краљевине Југославије. Пред почетак II светског рада Општа 

државна болница имала је капацитет од 500 кревета.  

За време II светског рата болница је радила под мађарском влашћу.  

После II светског рада Градска болница постаје Главна покрајинска болница.  

У периоду од 1947. до 1960. године се развија и проширује капацитете и области 

рада. Образују се дечја болница, Одељење за гинекологију, Одељење за стоматологију, 

Одељење за неуропсихијатрију, Завод за трансфузију, Одељење за анестезију, 

Уролошко одељење, Ортопедско-трауматолошко одељење, Институт за туберкулозу, 

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију, Одељење за просектуру, 

Патолошка анатомија, Центар за криминалистику, Судска медицина и др. 

(Подаци преузети из часописа „Реч лекара“ бр. 1/2018) 

Оснивањем Медицинског факултета 1960. године, Главна покрајинска болница 

постаје наставна база факултетског рада и наставног кадра, тако да 1962. године постаје 

Клиничка болница. Дотадашња одељења прерастала су у клинике, а осниване су и нове 

клинике: неурохиругија, максилофацијална, пластична. Поједине интернистичке гране 

почеле су да се издвајају у клинике за: кардиологију, пулмологију, онкологију, 

нефрологију са клиничком имунологијом, ендокринологију, дијабетес и болести 

метаболизма, гастроентерохепатологију, хематологију, као и оперативне клинике у 

Сремској Каменици: кардиоваскуларна, грудна и гинеколошко-онколошка, а у оквиру 

дечјих болести посебне клинике за педијатрију, дечију хирургију и рехабилитацију. 

Од доношења Закона о удруженом раду, 1976. године до 1991. године, највећи 

број клиника, које данас раде у оквиру КЦВ, биле су организациони облици (основне 

организације удруженог рада) у оквиру Медицинског факултета у Новом Саду који је 

имао статус радне организације.  

Почев од 1991. године, у складу са тада важећим прописима, Законом о 

здравственој заштити Републике Србије („Службени гласник Социјалистичке 

Републике Србије“ бр. 4/90 и 40/90) и Законом о друштвеним делатностима 

(„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ бр. 1/90 и 21/90), Скупштина 

Аутономне Покрајине Војводине је, у складу са Планом развоја здравствене службе у 

Аутономној Покрајини Војводини („Службени гласник Аутономне покрајине 

Војводине“ бр. 8/91), од клиника које су биле у оквиру Медицинског факултета 
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основала клинке, институте, центре и заводе као самостална правна лица („Службени 

лист Аутономне покрајине Војводине“ бр. 13/91) и организовала Медицински факултет 

у Новом Саду као установу високошколског образовања. 

Године 1997. Влада Републике Србије донела је Уредбу о мрежи здравствених 

установа („Службени гласник Републике Србије“ бр. 13/97), а на основу наведене 

Уредбе и Одлуку о оснивању Клиничког центра Нови Сад („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 15/97).  

Према Одлуци о оснивању Клиничког центра Нови Сад у његов састав ушле су 

следеће здравствене установе: 

1. Институт за хирургију у Новом Саду; 

2. Институт за интерне болести у Новом Саду; 

3. Институт за неурологију, психијатрију и ментално здравље у Новом 

Саду; 

4. Институт медицинских служби у Новом Саду; 

5. Клиника за инфективне и кожно-венеричне болести у Новом Саду; 

6. Клиника за болести уха, грла и носа у Новом Саду; 

7. Клиника за очне болести у Новом Саду; 

8. Клиника за гинекологију и акушерство у Новом Саду; 

9. Клиника за медицинску рехабилитацију у Новом Саду. 

Клинички центар у Новом Саду почео је са радом 30. априла 1997. године.  

Аутономна Покрајина Војводине је 2002. године преузела оснивачка права над 

КЦВ доношењем Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 

установама које на подручју Аутономне Покрајине Војводине пружају болничку, 

специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 

Аутономне покрајине Војводине“ бр. 5/02 и 6/02). 

На основу Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон) и на предлог Покрајинске владе, 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о плану мреже здравствених установа 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 46/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 

6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17 – испр., 13/18 и 15/18 – испр.) којом је основан 

Клинички центар Војводине у садашњем саставу.  

На основу републичких и покрајинских прописа, Управни одбор Клиничког 

центра Војводине је 2006. године донео Статут Клиничког центра Војводине којим су 

образоване унутрашње организационе јединице и утврђена садашња делатност и 

органи Клиничког центра као здравствене установе која обавља здравствену делатност 

на секундарном и терцијом нивоу.  

Од 2006. године више пута је мењан Статут Клиничког центра Војводине ради 

усаглашавања делатности и организације са променама републичких прописа. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Мапа КЦВ

 
 

1. Клиника за нефорлогију и клиничку имунологију је у згради Клинике за кожно-

венеричне болести; 

2. Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма  је у згради 

Клинике за инфективне болести; 

3. Клиника за гастроентерологију и хепатологију је у згради Клинике за 

неурологију, II спрат; 

4. Клиника за хематологију је у згради Клинике за неурологију, II спрат; 

5. Стерилни блок Клинике за хематологију је у згради абдоминалне хирургије у 

просторијима Центра за трансплантацију органа, ћелија и ткива.  
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Графички приказ организационе структуре КЦВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЦВ 

Клинике Поликлиника 

 

Центри 

 

Служба 

операц.сала 

 

Службе 

 
Клиника за 

абдоминалну 

и ендокрину 

хирургију 
Клиника за 

васкуларну и 

ендоваскуларну 

хирургију 

Клиника за 

анестезију, 

интензивну 

терапију и 

терапију бола 

Клиника за 

очне 

болести 

Клиника за 

кожно-

венеричне 

болести 

Клиника. за 

гинекологију 

и акушерство 

Клиника за 

неурологију 

Клиника за 

гастроентеро

логију и 

хепатологију 

Клиника за 

нефрологију 

и клиничку 

имунологију 

Клиника за 

максилофац.

и оралну 

хирургију 

Клиника за 

пластичну и 

реконструкт

ивну 

хирургију 

Клиника за 

ортопедску 

хирургију и 

трауматолог

ију 

Клиника за 

ендокринолог

ију, дијабетес 

и болести 

метаболизма 

Клиника за 

хематологију 

Клиника за 

психијатрију 

Клиника за 

инфективне 

болести 

Клиника за 

оториноларин-

гологију и 

хирургију 

главе и врата 

 
Клиника за 

медицинску 

рехабилитацију 

Клиника за 

неурохирургију 

Клиника за 

урологију 

Центар за 

експеримен-

талну 

хирургију 
Центар за 

лабораторијску 

медицину 

Центар за 

радиологију 

Центар за 

судску 

медицину, 

токсикологију и 

молекуларну 

генетику 

Ургентни 

центар 

Центар за 

медицинско 

снабдевање – 

болничка 

апотека 
Центар за 

интензивну 

терапију и 

токсикологију 

Служба за 

економско – 

финансијске 

послове 
Служба за 

правне и 

опште 

послове 
Служба за 

техничко 

услужне 

послове 
Одсек за 

интерну 

ревизију 

Центар за 

трансплантацију 

органа, ћелија и 

ткива 

Центар за 

патологију и 

хистологију 
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Према Статуту КЦВ образоване су следеће основне организационе јединице:  

1) Клиника за абдоминалну и ендокрину хирургију; 

2) Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију; 

3) Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију; 

4) Клиника за урологију; 

5) Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију; 

6) Клиника за неурохирургију; 

7) Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију; 

8) Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола; 

9) Клиника за нефрологију и клиничку имунологију; 

10) Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма; 

11) Клиника за гастроентерологију и хепатологију; 

12) Клиника за хематологију; 

13) Клиника за неурологију; 

14) Клиника за психијатрију; 

15) Клиника за инфективне болести; 

16) Клиника за кожно – венеричне болести; 

17) Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата; 

18) Клиника за очне болести; 

19) Клиника за гинекологију и акушерство; 

20) Клиника за медицинску рехабилитацију; 

21) Центар за лабораторијску медицину; 

22) Центар за радиологију; 

23) Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику; 

24) Центар за патологију и хистологију; 

25) Центар за интензивну терапију и токсикологију; 

26) Ургентни центар; 

27) Центар за медицинско снабдевање – болничка апотека; 

28) Центар за експерименталну хирургију; 

29) Служба операционих сала; 

30) Поликлиника; 

31) Служба за правне и опште послове; 

32) Служба за економско – финансијске послове; 

33) Служба за техничко услужне послове; 

34) Одсек за интерну ревизију; 

35) Центар за трансплантацију органа, ћелија и ткива; 

36)  Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима – болничка банка крви. 

 

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова КЦВ 

у оквиру основних организационих јединица образоване су уже организационе 

јединице, и то: 

 

 1. Клиника за абдоминалну и ендокрину хирургију 

1) Одељење ургентне абдоминалне хирургије; 

2) Одељење ендокрине хирургије; 

3) Одељење хирургије једњака, желуца и ретроптеритонеума; 

4) Одељење колоректалне хирургије; 

5) Одељење хепатобилиопанкреатичне хирургије; 

6) Одељење интензивне терапије; 

7) Одељење дневне болнице са поликлиничком службом. 
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2. Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију 

1) Одељење реконструктивне васкуларне хирургије; 

2) Одељење ендоваскуларне хирургије; 

3) Одељење ургентне васкуларне хирургије. 

4) Одсек дневне болнице са поликлиничком службом. 

 

 3. Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију 

1) Оперативно одељење "А" 

2) Оперативно одељење "Б"; 

3) Оперативно одељење "Ц"; 

4) Оперативно одељење "Д"; 

5) Септично одељење; 

6) Одељење ургентне ортопедске трауматологије; 

7) Одељење интензивне неге; 

8) Одељење дневне болнице са поликлиничком службом. 

 

 4. Клиника за урологију 

1) Одељење за општу урологију; 

2) Одељење за уро-онкологију; 

3) Одељење за минимално инвазивну урологију; 

4) Одељење интензивне терапије; 

5) Одељење поликлиничке службе; 

6) Одељење дневне болнице и ургентне урологије. 

 

 5. Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију 

1) Одељење ургентне пластичне хирургије; 

2) Одељење за лечење тумора коже и меких ткива; 

3) Одсек дневне болнице са поликлиничком службом. 

 

 6. Клиника за неурохирургију 

1) Одељење ургентне неурохирургије; 

2) Одељење интензивне неурохирушке терапије; 

3) Одељење оперативне неурохирургије; 

4) Одељење дневне болнице са поликлиничком службом. 

 

 7. Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију 

1) Одељење за трауматологију и ургентну максилофацијалну хирургију; 

2) Одељење за туморе; 

3) Одсек дневне болнице са поликлиничком службом. 

 

 8. Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола 

1) Одељење интензивног лечења I; 

2) Одељење интензивног лечења II; 

3) Одељење интензивног лечења III; 

4) Одељење за интензивно лечење трансплантираних пацијената; 

5) Одељење анестезије за ургентну хирургију; 

6) Одељење анестезије за гинекологију и акушерство; 

7) Одељење хирушких грана медицине; 

8) Одељење дневне болнице са поликлиничком службом. 
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 9. Клиника за нефрологију и клиничку имунологију 

1) Одељење за нефрологију; 

2) Одељење за имунологију; 

3) Одељење за дијализу; 

4) Одељење за трансплантацију бубрега; 

5) Одељење дневне болнице и поликлиничке службе. 

 

 10. Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма 

1) Одељење за дијабетес; 

2) Одељење за ендокринологију; 

3) Одељење за метаболизам; 

4) Одељење дневне болнице. 

 

 11. Клиника за гастроентерологију и хепатологију 

1) Одељење за гастроентерологију; 

2) Одељење за хепатологију; 

3) Одељење за гастроинтестиналну ендоскопију; 

4) Одељење дневне болнице и поликлиничке службе. 

 

 12. Клиника за хематологију 

1) Одељење за лечење критично оболелих хематолошких пацијената; 

2) Одељење за специјалну интензивну негу и лечење пацијената у јединици 

за трансплантацију матичних ћелија хематопоезе; 

3) Одељење за клиничку хематологију; 

4) Одељење хематолошке дневне болнице и поликлиничке службе. 

 

 13. Клиника за неурологију 

1) Одељење интензивне терапије; 

2) Одељење за цереброваскуларне болести – интензиван третман; 

3) Одељење за цереброваскуларне болести; 

4) Одељење за неуродегенеративне болести; 

5) Одељење за демијелинационе и инфламаторне болести; 

6) Одељење за неуромишићне и спиналне болести; 

7) Одељење за епилепсије, недиферентне кризе свести и неурологију 

развојног доба; 

8) Одељење ургентне неурологије; 

9) Одсек дневне болнице и поликлиничке службе. 

 

 14. Клиника за психијатрију 

1) Прво одељење за схизофрене и друге психотичне поремећаје; 

2) Друго одељење за схизофрене и друге психотичне поремећаје; 

3) Одељење за поремећаје расположења и анксиозне поремећаје; 

4) Одсек за органске менталне поремећаје; 

5) Одељење за дечију и адолесцентну психијатрију са дневном болницом; 

6) Одељење за болести зависности; 

7) Одсек за реактивна стања и интервенције у кризи; 

8) Кабинет за судску психијатрију; 

9) Одељење дневне болнице и поликлинике; 

10) Одељење за медицинску психологију и социјални рад. 
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 15. Клиника за инфективне болести 

1) Одељење хепатитиса и обољења хепатобилијарног тракта; 

2) Одељење за обољења гастроинтестиналног тракта; 

3) Одељење за обољења централног нервног система; 

4) Одељење за интензивну терапију 

5) Одељење за респираторне инфекције и нејасна фебрилна стања; 

6) Одељење дневне болнице са поликлиничко – пријемном службом; 

7) Одсек за спречавање, рано откривање и сузбијање болничких инфекција. 

 

 16. Клиника за кожно-венеричне болести 

1) Одсек за алергологију и клиничку имунологију са дневном болницом; 

2) Одсек за општу дерматологију са дневном болницом; 

3) Одсек за ангиологију са дневном болницом; 

4) Одсек за дерматохирургију и туморе коже са дневном болницом; 

5) Одсек за венерологију и микологију са дневном болницом; 

6) Кабинет за рано откривање и дијагностику меланома. 

 

 17. Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата 

1) Одељење за дечију оториноларингологију, отологију, ринологију, 

фарингологију, езофагологију, аудиологију и вестибулологију; 

2) Одељење за онкологију, ларингологију и фонијатрију; 

3) Одељење за интензивну терапију; 

4) Одељење операциони блок; 

5) Одељење дневне болнице са поликлиничком службом. 

 

 18. Клиника за очне болести 

1) Одељење за болести предњег сегмента ока и глауком; 

2) Одељење за болести задњег сегмента ока; 

3) Одељење операционих сала; 

4) Одељење дневне болнице са амбулантно-поликлиничком службом; 

5) Одељење за поремећаје мотилитета и слабовидост. 

 

 19. Клиника за гинекологију и акушерство 

1) Одељење порођајни блок; 

2) Одељење пуерперијум I 

3) Одељење пуерперијум II; 

4) Одељење неонатологије; 

5) Кабинет за УЗ и РТГ дијагностику у неонатологији; 

6) Одељење патологије трудноће; 

7) Одељење за хуману репродукцију; 

8) Одељење опште и ургентне гинекологије; 

9) Одељење оперативне гинекологије; 

10) Одељење заједничких медицинских служби. 

 

 20. Клиника за медицинску рехабилитацију 

1) Одељење А – за спинална и неуромишићна обољења; 

2) Одељење Б – за цереброваскуларна обољења и повреде главе; 

3) Одељење Ц – за рехабилитацију ортопедских пацијената и стања након 

ампутација и рехабилитацију пацијената након спортских повреда; 
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4) Одељење Д – за реуматска обољења и хронична болна стања; 

5) Одељење амбулантно-поликлиничке службе; 

6) Одсек дневне болнице; 

7) Одсек ране рехабилитације. 

 

 21. Центар за лабораторијску медицину 

1) Одељење за клиничку биохемију; 

2) Одељење за тромбозу и хемостазу; 

3) Одељење за ендокринолошку дијагностику; 

4) Одељење за специјализовану лабораторијску дијагностику I; 

5) Одељење за специјализовану лабораторијску дијагностику II; 

6) Одељење за ургентну лабораторијску дијагностику; 

7) Одељење за лабораторијску дијагностику на Клиници за гинекологију и 

акушерство; 

8) Одељење за нуклеарну медицину; 

9) Одељење за микробиологију; 

10) Одељење за контролу квалитета и пријем и дистрибуцију биолошког и 

потрошног материјала. 

 

 22. Центар за радиологију 

1) Одељење интервентне радиологије; 

2) Одељење сенолошке радиолошке дијагностике; 

3) Одељење ургентне радиологије; 

4) Одељење МР дијагностике; 

5) Одељење aбдoминaлне и остеомускуларне рaдиoлoгиje; 

6) Одељење УЗ дијагностике; 

7) Одсек за пријем пацијената. 

 

 23. Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику 

1) Одељење за морфолошку дијагностику; 

2) Одељење за лабораторијску форензичку дијагностику; 

3) Кабинет за клиничку форензичку медицину; 

4) Кабинет за вештачења по списима; 

5) Кабинет за аутоматску обраду података и документације. 

 

 24. Центар за патологију и хистологију 

1) Кабинет за аутопсијску дијагностику; 

2) Кабинет за микроскопску дијагностику; 

3) Кабинет за имунохистохемију и молекуларну патологију; 

4) Кабинет за цитологију. 

 

 25. Центар за интензивну терапију и токсикологију 

   Центар за интензивну терапију и токсикологију, није организован. 

 

 26. Ургентни центар 

1) Одељење ургентне хирургије; 

2) Одељење ургентне интерне медицине; 

3) Одељење за пријем и тријажу; 

4) Одељење за интензивну терапију. 
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 27. Центар за медицинско снабдевање – болничка апотека 

1) Одсек за набавку и издавање лекова; 

2) Одсек за набавку и издавање медицинских средстава; 

3) Одсек за набавку и издавање магистралних и галенских лекова; 

4) Одсек за дистрибуцију лекова, магистралних, галенских лекова и 

медицинских средстава у организационим јединицама. 

 

 28. Центар за експерименталну хирургију 

   Центар за експерименталну хирургију, није организован. 

 

 29. Служба операционих сала 

1) Одсек операционих сала ургентне хирургије; 

2) Одсек централни операциони блок; 

3) Одсек елективних операционих сала уролошке хирургије; 

4) Одсек елективних операционих сала ортопедске хирургије и 

трауматологије; 

5) Одсек операционих сала Поликлиничких служби; 

6) Одсек стерилизације. 

 

 30. Поликлиника 

1) Одељење заједничких послова. 

 

 31. Служба за правне и опште послове 

1) Одељење за правне, кадровске и административне послове; 

2) Одељење за опште послове. 

 

 32. Служба за економско-финансијске послове 

1) Одељење за финансијске послове; 

2) Одељење за књиговодствене послове; 

3) Одељење за план, анализу и статистику; 

4) Одељење за обрачун и фактурисање услуга; 

5) Одељење за набавке; 

6) Одељење за инвестиције; 

7) Одсек за ванстандардни програм. 

 

 33. Служба за техничко услужне послове 

1) Одељење за инжењеринг и техничке послове; 

2) Одељење за електроенергетику и одржавање медицинских апарата и 

уређаја; 

3) Одељење за услужне послове; 

4) Одељење за одржавање техничких система у Ургентном центру, 

ламелама Б и Ц и Поликлиници 

5) Одељење за информационе техннологије и телекомуникације; 

6) Одељење за исхрану, планирање исхране и дистрибуцију хране; 

7) Одељење за послове безбедности, одбране и заштите. 

 

 34. Одсек за интерну ревизију (нема ужих организационих облика). 

 

 35. Центар за трансплантацију органа, ћелија и ткива(није још организован). 
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 36. Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима – болничка банка 

 крви (није још организована). 

 

3.1. Подаци о систематизованим и попуњеним радним местима 

Подаци о организационим јединицима и броју запослених са 31.12.2019. године, 

након ступања на снагу Правилника о I изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Војводине бр. 00-196/33 

од 26.07.2019. године и Правилника о II изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Војводине бр. 00-969/2 

од 27.09.2019. године:  

  31.12.2019 

  Назив организационе јединице Број 

системати

зованих 

радних 

места 

Број запослених Укупно 

на 

неодређен

о време 

На 

одређен

о време 

1 2 3 4 5 6 

1 Управа Клиничког центра Војводине 18 14 1 15 

2 Клиника за абдоминалну и ендокрину 

хирургију; 

74 71 5 76 

3 Клиника за васкуларну и 

ендоваскуларну хирургију; 

40 38 1 39 

4 Клиника за ортопедску хирургију и 

трауматологију; 

79 78 1 79 

5 Клиника за урологију; 64 61 1 62 

6 Клиника за пластичну и 

реконструктивну хирургију; 

29 26 5 31 

7 Клиника за неурохирургију; 43 38 3 41 

8 Клиника за максилофацијалну и 

оралну хирургију; 

24 23 3 26 

9 Клиника за анестезију, интензивну 

терапију и терапију бола; 

248 238 19 257 

10 Клиника за нефрологију и клиничку 

имунологију; 

81 81 6 87 

11 Клиника за ендокринологију, 

дијабетес и болести метаболизма; 

52 50 2 52 

12 Клиника за гастроентерологију и 

хепатологију; 

61 61 5 66 

13 Клиника за хематологију; 60 55 8 63 

14 Клиника за неурологију; 135 134 3 137 

15 Клиника за психијатрију; 142 140 12 152 

16 Клиника за инфективне болести; 95 92 7 99 
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17 Клиника за кожно – венеричне 

болести; 

39 39 7 46 

18 Клиника за оториноларингологију и 

хирургију главе и врата; 

71 70 5 75 

19 Клиника за очне болести; 58 55 4 59 

20 Клиника за гинекологију и 

акушерство; 

334 328 36 364 

21 Клиника за медицинску 

рехабилитацију; 

105 102 8 110 

22 Центар за лабораторијску медицину; 171 164 10 174 

23 Центар за радиологију; 122 112 16 128 

24 Центар за судску медицину, 

токсикологију и молекуларну 

генетику; 

24 22 2 24 

25 Центар за патологију и хистологију; 32 31 2 33 

26 Ургентни центар; 152 149 7 156 

27 Центар за медицинско снабдевање – 

болничка апотека; 

35 31 6 37 

28 Служба операционих сала; 70 70 8 78 

29 Поликлиника; 10 10 0 10 

30 Служба за правне и опште послове; 79 70 10 80 

31 Служба за економско – финансијске 

послове; 

100 80 27 107 

32 Служба за техничко услужне послове; 439 323 114 437 

33 Одсек за интерну ревизију; 3 2 0 2 

34 Центар за трансплантацију органа, 

ћелија и ткива. 

3 1 0 1 

35  Служба за снадбевање крвљу и 

крвним продуктима - банка крви 

5 0 0 0 

  Укупно 3097 2859 344 3203 

 

4.ДЕЛАТНОСТ 

Према одредбама члана 118. Закона о здравственој заштити, клинички центар је 

здравствена установа која обједињује делатност три или више клиника, тако да чини 

функционалну целину, организовану и оспособљену да може успешно обављати 

послове и задатке који се односе на: 

1) обављање високоспецијализоване специјалистичко-консултативне и 

стационарне здравствене делатности; 

2) образовно-наставну делатност; 

3) научноистраживачку делатност.  

Клинички центар обавља специјализовану поликлиничку и болничку 

здравствену делатност из више грана медицине, односно области здравствене заштите. 
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Клинички центар може се основати само у седишту универзитета који у свом саставу 

има факултет здравствене струке.  

Клинички центар у државној својини у чијем седишту не постоји општа болница 

за територију за коју је основан обавља и делатност опште болнице.  

КЦВ је високо специјализована здравствена установа терцијарног нивоа, 

основана за територију Аутономне покрајине Војводине. Кадровски, технички и 

просторно, оспособљен је да пружа здравствене услуге применом савремених и светски 

признатих дијагностичких и терапијских процедура и метода лечења. Здравствену 

заштиту пружа у оквиру клиничког, поликлиничког и амбулантног лечења пацијената.  

КЦВ има за циљ континуирано побољшање квалитета пружања здравствених 

услуга кроз научно-истраживачку и едукативну делатност. Континуираним развојем и 

унапређењем своје делатности, поштовањем закона и прописа који штите здравље и 

гарантују безбедност корисника и особља испуњава своју мисију, која се односи на 

стручну бригу о здрављу сваког пацијента хуманим односом према човеку и 

поштовањем права пацијената по највишим стандардима и применом етичких 

принципа.  

У обављању здравствене делатности КЦВ, у складу са Статутом, пружа 

превентивне, дијагностичке, терапеутске и рехабилитационе здравствене услуге, и то у 

оквиру: 

1. специјализоване болничке здравствене делатности из: интерне медицине, 

инфектологије, неурологије, психијатрије, дечје неурологије, дечје психијатрије, опште 

хирургије, васкуларне хирургије, неурохирургије, урологије, ортопедије, пластичне и 

реконструктивне хирургије, максилофацијалне хирургије, гинекологије и акушерства, 

оториноларингологије, офталмологије, дерматовенерологије, као и одговарајућих ужих 

специјалности; 

2. дијагностичке и терапеутске здравствене делатности из: анестезиологије, 

физикалне медицине и рехабилитације, радиологије, нуклеарне медицине, клиничке 

фармакологије, клиничке биохемије, патолошке анатомије, судске медицине, 

токсикологије и имунологије, као и из одговарајућих ужих специјалности; 

3. специјализоване поликлиничке здравствене делатности из свих специјалности 

и ужих специјалности из којих обавља здравствену делатност.  

Пружање здравствених услуга ради којих је основан, КЦВ остварује у складу са 

законом и подзаконским актима који уређују здравствену заштиту. 

Од 11.04.2019. године ступио је снагу нови Закон о здравственој заштити 

(„Службни гласник Републике Србије“ бр. 25/19) који у члану 100. утврђује нови облик 

организовања здравствених установа које обављају делатност на терцијарном нивоу 

здравствене заштите, а то је универзитетски клинички центар. Влада Републике Србије 

ће у року од девет месеци донети План мреже здравствених установа којим ће утврдити 

да ли ће КЦВ бити универзитетски клинички центар, након чега ће се ускладити рад и 

организација, донети Статут и други акти у складу са Законом о здравственој заштити. 

 

5. ОРГАНИ И СИСТЕМ РУКОВОЂЕЊА 

Статутом КЦВ, у складу са Законом о здравственој заштити, утврђени су органи 

руковођења и стручни органи.  

 

5.1. Органи КЦВ 

Органи КЦВ су: 

1) директор, 

2) Управни одбор, 

3) Надзорни одбор.  
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1) Директор 

Према Статуту, директор КЦВ обавља следеће послове: 

1) представља КЦВ, организује и руководи процесом рада Клиничког центра; 

2) одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и 

спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и 

здравствених сарадника; 

3) стара се о законитом раду КЦВ и одговара за законитост рада; 

4) одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са 

законом и општим актима; 

5) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада КЦВ, у складу 

са законом; 

6) доноси акт о организацији и систематизацији послова у КЦВ; 

7) доноси одлуку о одобравању специјализација и ужих специјализација 

здравствених сарадника; 

8) одговара за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и других 

законом овлашћених органа; 

9) утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време 

штрајка у складу са законом; 

10) врши и друге послове предвиђене законом и другим прописима, Статутом и 

другим општим актима КЦВ.  

Према Статуту КЦВ директор може имати заменика који га замењује у случају 

његове одсутности.  

Директор има помоћнике. Њихов број и делокруг рада утврђени су Статутом 

КЦВ.  

Директор је именовао помоћнике за: 

1) здравствену делатност; 

2) образовну и научно-истраживачку делатност; 

3) хирургију; 

4) интерну медицину; 

5) дијагностичку делатност; 

6) унапређење квалитета стручног рада и акредитацију; 

7) правнa и економско-финансијска питања; 

8) техничке послове. 

Вршилац дужности директора Клиничког центра Војводине је проф. др Едита 

Стокић. 

 

2) Управни одбор 

Управни одбор је орган управљања КЦВ.  

Према одредбама Закона о здравственој заштити и Статуту КЦВ, Управни одбор 

обавља следеће послове: 

1) доноси Статут, уз сагласност Оснивача; 

2) доноси друге опште акте у складу са законом; 

3) одлучује о пословању КЦВ; 

4) доноси програм рада и развоја; 

5) доноси финанасијски план и завршни рачун здравствене установе; 

6) усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе; 

7) одлучује о коришћењу средстава КЦВ; 

8) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за 

обављање функције директора; 
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9)утврђује цене здравствених услуга које пружа КЦВ, а нису утврђене 

уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање; 

10) доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем; 

11) доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и 

отуђењу основних средстава у складу са Законом; 

12) доноси пословник о свом раду; 

13) одлучује о изградњи објеката КЦВ, уз сагласност Оснивача; 

14) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим 

актима КЦВ.  

Управни одбор има председника и шест чланова које именује Влада Аутономне 

покрајине Војводине на мандатни период од четири године. 

Председник Управник одбора је Нада Маленчић, дипл. екон.  

 

3) Надзорни одбор 

 Надзорни одбор обавља следеће послове: 

1) разматра периодичне извештаје о раду и пословању КЦВ и завршни рачун; 

2) доноси пословник о свом раду; 

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

пословањем КЦВ; 

4) врши увид у спровођење одлука Управног одбора; 

5) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Клиничког центра.  

Надзорни одбор има пет чланова које именује Влада Аутономне покрајине 

Војводине на мандатни период од четири године.  

Председник Надзорног одбора је прим. др Евица Будишин.  

 

 5.2. Стручни органи 

 У складу са Законом о здравственој заштити и Статутом, КЦВ има следеће 

стручне органе: 

1) Стручни савет, 

2) Стручни колегијум, 

3) Етички одбор, 

4) Комисију за унапређење квалитета рада. 

 

1) Стручни савет 

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора који има девет 

чланова.  

Стручни савет чине здравствени радници са високом стручном спремом које, на 

предлог организационих јединица КЦВ, именује директор.  

Директор не може бити члан стручног савета. 

У раду Стручног савета учествује и главна сестра КЦВ. 

Стручни савет: 

1) разматра и одлучује о питањима стручног рада КЦВ; 

2) предлаже Програм стручног рада, као и стручног развоја КЦВ; 

3) предлаже План стручног усавршавања здравствених радника, здравствених 

сарадника и других запослених у Клиничком центру; 

4) прадлаже План за унапређење квалитета стручног рада у КЦВ; 

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

КЦВ; 

6) предлаже директору мере за унапређење функционисања КЦВ у пружању 

здравствене заштите, односно у вршењу здравствене делатности; 
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7) пружа стручно-методолошку помоћ организационим јединицама; 

8) даје мишљење директору о увођењу нових метода и поступака у области 

здравствене заштите; 

9) предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених 

у Клиничком центру; 

10) предлаже чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада; 

11) даје претходну сагласност на допунски рад здравствених радника; 

12) предлаже сагледавање и увођење нових здравствених технологија и 

коришћења метода традиционалне медицине; 

13) предлаже мере за рационално коришћење радног времена; 

14) обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом Клиничког центра и 

другим општим актима Клиничког центра.  

Председник Стручног савета је проф. дрToмислав Цигић. 

 

2) Стручни колегијум 

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне 

ставове у Клиничком центру.  

 Стручни колегијум сачињавају: директор, заменик директора, помоћници 

директора, главна сестра и руководиоци организационих јединица.  

 

3) Етички одбор 

Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене 

заштите на начелима професионалне етике.  

Етички одбор има девет чланова, од којих је осам из реда запослених у 

Клиничком центру Војводине, а један представник грађана.  

Етички одбор именује директор на предлог Стручног савета, на мандатни период 

од четири године.  

Етички одбор:  

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 у КЦВ, односно прати њихово спровођење; 

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

тела у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са Законом;  

4) доноси одлуке и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење 

неплодности, поступцима биохемијски потпомогнутим оплођењем, у складу са 

Законом; 

5) прати и анализира етичност односа између здравствених радника и 

пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену 

медицинску меру; 

6) прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у 

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

нових здравствених технологија; 

7) доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне 

етике у обављању здравствене делатности; 

8) врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању 

здравствене заштите; 

9) разматра и друга етичка питања у обављању делатности КЦВ.  

Председник Етичког одбора је проф. др Александар Савић. 
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4) Комисија за унапређење квалитета рада 

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

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

Законом и другим прописима. 

Комисија за унапређење квалитета рада има пет чланова. Заменик директора је 

члан по функцији, а остале именује директор КЦВ на предлог Стручног савета. 

 Председник Комисије за унапређење квалитета рада је проф. др Велибор 

Чабаркапа.  

 

6.ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА 

р.бр. назив руководећег 

радног места  

име и презиме е-адреса телефон 

1 2 3 4 5 

 1. в.д. директора проф. др Едита 

Стокић 

edita.stokic@kcv.rs 

 

484 3 815 

 2.  помоћник директора 

Клиничког центра за 

здравствену делатност 

проф. др Игор 

Митић  

igor.mitic@kcv.rs 

 

484 3 052 

 3.  помоћник директора 

Клиничког центра за 

образовну и научно-

истраживачку делатност 

проф. др 

Мирјана 

Живојинов  

mirjana.zivojinov@kcv.

rs 

 

484 3 817 

 4. помоћник директора 

Клиничког центра за 

хирургију 

проф. др Петар 

Вулековић 

petar.vulekovic@kcv.rs 

 

484 3 817 

 5. помоћник директора 

Клиничког центра за 

интерну медицину 

проф. др Ивана 

Урошевић  

ivana.urosevic@kcv.rs 484 3 

3052 

 6. помоћник директора 

Клиничког центра за 

унапређење квалитета 

стручног рада и 

акредитиацију 

проф. др 

Велибор 

Чабаркапа 

velibor.cabarkapa@kcv

.rs 

 

484 3 817 

 7. помоћник директора 

Клиничког центра за 

дијагностичку делатност 

проф. др Зоран 

Стошић  

zoran.stosic@kcv.rs 484 3 460 

 8. помоћник директора 

Клиничког центра за 

правно и економско-

финансијске послове 

Будислав 

Петровић, 

дипл. екон.  

budislav.petrovic@kcv.

rs 

484 3 817 

 9. помоћник директора 

Клиничког центра за 

техничке послове  

Ненад 

Ердељан, дипл. 

инж. менаџ. 

nenad.erdeljan@kcv.rs 484 3 001 

10.  секретар Клиничког 

центра  

Љиљана 

Чонкић, дипл. 

правник 

ljiljana.conkic@kcv.rs 

 

484 3 817 

11.  главна сестра Клиничког 

центра Војводине  

Нада 

Радованов, 

струковна 

nada.radovanov@kcv.rs 

 

484 3 817 

mailto:edita.stokic@kcv.rs
mailto:igor.mitic@kcv.rs
mailto:mirjana.zivojinov@kcv.rs
mailto:mirjana.zivojinov@kcv.rs
mailto:petar.vulekovic@kcv.rs
mailto:ivana.urosevic@kcv.rs
mailto:katarina.sarcev@kcv.rs
mailto:katarina.sarcev@kcv.rs
mailto:zoran.stosic@kcv.rs
mailto:budislav.petrovic@kcv.rs
mailto:budislav.petrovic@kcv.rs
mailto:nenad.erdeljan@kcv.rs
mailto:ljiljana.conkic@kcv.rs
mailto:nada.radovanov@kcv.rs
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медицинска 

сестра 

7.ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА У ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦИМА (руководиоци – управници организационих јединица) 

р.бр. назив организационе 

јединице 

име и презиме е-адреса телефон 

1 2 3 4 5 

1. Клиника за 

абдоминалну и 

ендокрину хирургију 

проф. др Дејан 

Иванов 

dejan.ivanov@kcv.rs 

 

484 3 121 

2. Клиника за 

васкуларну и 

ендоваскуларну 

хирургију 

доц. др 

Владимир 

Манојловић  

vladimir.manojlovic@kcv.

rs 

 

 

 

484 3 583 

3. Клиника за 

ортопедску хирургију 

и трауматологију 

проф. др 

Владимир 

Хархаји  

vladimir.harhaji@kcv.rs 

 

484 3 364 

4. Клиника за урологију проф. др  

Горан Марушић 

goran.marusic@kcv.rs 

 

484 3 171 

5. Клиника за пластичну 

и реконструктивну 

хирургију 

проф. др  

Злата Јањић 

zlata.janjic@kcv.rs 484 3 175 

6. Клиника за 

неурохирургију 

доц. др Ђула 

Ђилвеси  

djula.djilvesi@kcv.rs 

 

484 3 490 

7. Клиника за 

максилофацијалну и 

оралну хирургију 

проф. др 

Александар 

Кираљ 

aleksandar.kiralj@kcv.rs 

 

484 3 478 

8. Клиника за 

анестезију, 

интензивну терапију и 

терапију бола  

доц. др Мирка 

Лукић 

Шаркановић  

mirka.sarkanovic@kcv.rs 

 

484 3 612 

9. Клиника за 

нефрологију и 

клиничку 

имунологију 

проф. др Дејан 

Ћелић 

dejan.celic@kcv.rs 

 

484 3 948 

10. Клиника за 

ендокринологију, 

дијабетес и болести 

метаболизма 

проф. др 

Драгана Томић 

Наглић  

dragana.tomicnaglic@kcv.

rs 

 

484 3 980 

11. Клиника за 

гастроентерологију и 

хепатологију 

проф. др 

Драгомир  

Дамјанов 

dragomir.damjanov@kcv. 

rs 

 

484 3 962 

12. Клиника за 

хематологију 

проф. др Ивана 

Урошевић 

ivana.urosevic@kcv.rs 

 

484 3 152 

13. Клиника за 

неурологију 

доц. др Жељко 

Живановић 

zeljko.zivanovic@kcv.rs 

 

484 3 275 

mailto:dejan.ivanov@kcv.rs
mailto:vladimir.manojlovic@kcv.rs
mailto:vladimir.manojlovic@kcv.rs
mailto:vladimir.harhaji@kcv.rs
mailto:goran.marusic@kcv.rs
mailto:zlata.janjic@kcv.rs
mailto:djula.djilvesi@kcv.rs
mailto:aleksandar.kiralj@kcv.rs
mailto:mirka.sarkanovic@kcv.rs
mailto:dejan.celic@kcv.rs
mailto:milena.mitrovic@kcv.rs
mailto:milena.mitrovic@kcv.rs
mailto:dragomir.damjanov@kcv.%20rs
mailto:dragomir.damjanov@kcv.%20rs
mailto:ivana.urosevic@kcv.rs
mailto:zeljko.zivanovic@kcv.rs
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14. Клиника за 

психијатрију 

доц. др 

Владимир 

Кнежевић  

vladimir.knezevic@kcv.rs 

 

484 3 826 

15. Клиника за 

гинекологију и 

акушерство 

доц. др  

Ђорђе Илић  

djordje.ilic@kcv.rs 

 

489 9 344 

16. Клиника за 

инфективне болести 

проф. др  

Весна Туркулов 

vesna.turkulov@kcv.rs 

 

484 3 113 

17. Клиника за кожно-

венеричне болести 

проф. др  

Зоран Голушин 

zoran.golusin@kcv.rs 

 

484 3 573 

18. Клиника за 

оториноларингологију 

и хирургију главе и 

врата 

проф. др  

Владимир 

Кљајић  

vladimir.kljajic@kcv.rs 

 

484 3 141 

19. Клиника за очне 

болести 

др Синиша 

Бабовић  

sinisa.babovic@kcvr.rs 

 

484 3 301 

20. Клиника за 

медицинску 

рехабилитацију 

проф. др  

Снежана 

Томашевић 

Тодоровић  

snezana.ttodorovic@kcv.rs 

 

484 3 529 

21. Поликлиника проф. др  

Драган Данкуц 

dragan.dankuc@kcv.rs 

 

484 3 712 

22. Ургентни центар доц. др  

Драган Николић 

dragan.nikolic@kcv.rs 

 

484 4 101 

23. Центар за 

лабораторијску 

медицину 

проф. др 

Велибор 

Чабаркапа  

velibor.cabarkapa@kcv.rs 484 3 450 

24. Центар за радиологију проф. др Виктор 

Тил 

viktor.til@kcv.rs 

 

484 3 142 

25. Центар за судску 

медицину, 

токсикологију и 

молекуларну генетику 

доц. др  

Душан Вапа 

 

dusan.vapa@kcv.rs 

 

484 3 566 

26. Центар за патологију 

и хистологију 

проф. др 

Милана 

Пањковић 

milana.panјkovic@kcv.rs 

 

484 3 313 

27. Центар за медицинско 

снабдевање – 

болничка апотека 

Слађана Ђекић, 

спец. фарм. 

sladjana.djekic@kcv.rs 

 

484 3 461 

28. Центар за 

експерименталну 

хирургију 

/ / / 

29. Центар за интензивну 

терапију и 

токсикологију 

/ / / 

30.  Центар за 

трансплантацију 

проф. др Игор 

Митић  

igor.mitic@kcv.rs 

 

484 3 678 

31. Служба операционих 

сала 

Мишо Дукић, 

мр сци 

miso.dukic@kcv.rs 

 

484 3 327 

mailto:vladimir.knezevic@kcv.rs
mailto:djordje.ilic@kcv.rs
mailto:vesna.turkulov@kcv.rs
mailto:zoran.golusin@kcv.rs
mailto:dragan.dankuc@kcv.rs
mailto:sinisa.babovic@kcvr.rs
mailto:snezana.ttodorovic@kcv.rs
mailto:dragan.nikolic@kcv.rs
mailto:velibor.cabarkapa@kcv.rs
mailto:viktor.til@kcv.rs
mailto:dusan.vapa@kcv.rs
mailto:milana.panјkovic@kcv.rs
mailto:sladjana.djekic@kcv.rs
mailto:igor.mitic@kcv.rs
mailto:miso.dukic@kcv.rs
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32. Служба за правне и 

опште послове 

Весна Вицко 

Богишић, дипл. 

прав. 

vesna.vicko@kcv.rs 

 

 

484 3 514 

33. Служба за економско-

финансијске послове 

Бранимир 

Таталовић, 

мастер. екон. 

branimir.tatalovic@kcv.rs 

 

484 3 131 

34. Служба за техничко-

помоћне послове 

Ненад Ердељан, 

дипл. инж. инд. 

менаџ. 

nenad.erdeljan@kcv.rs 

 

484 3 001 

35. Одсек интерне 

ревизије 

Бранислав 

Јуришин, 

мастер 

агроекон. 

branislav.jurisin@kcv.rs 

 

484 3 998 

36. Служба за снабдевање 

крвљу и крвним 

продуктима – 

болничка банка крви 

/ / / 

8. РАДНО ВРЕМЕ 

Директор је донео Одлуку о недељном распореду рада, почетку и завршетку 

радног времена у КЦВ. 

Према наведеној Одлуци рад са пацијентима у КЦВ организује се у непрекидном 

трајању континуирано 24 часа дневно, седам дана недељно током целе године.  

9. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

Јавност рада КЦВ обезбеђује се путем објављивања аката и службених података 

на званичној интернет страници КЦВ, у складу са обавезама утврђеним Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о буџетском систему.  

Јавност рада КЦВ уређена је Статутом КЦВ и Процедуром за објављивање 

информација од значаја за KЦВ која се налази на списку процедура на званичној 

интернет страници КЦВ, https://www.kcv.rs//procedure. 

На званичној интернет страници КЦВ постоје информације о листама чекања 

пацијената, у складу са прописима. 

КЦВ је донео Процедуру за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

којом је утврђен поступак за остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја и обавезе лица овлашећног за пријем захтева, утврђен је образац за подношење 

захтева и утврђена накнада трошкова за копирање документације. Наведена Процедура 

се налази на списку процедура на званичној интернет страници КЦВ, 

https://www.kcv.rs//procedure. 

Приликом поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја, строго се води рачуна да се не повреди право пацијента на тајност 

података о његовом здравственом стању и другим личним својствима како је утврђено 

Законом о правима пацијената и Законом о заштити података о личности.  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у КЦВ 

предвиђено је радно место за односе са јавношћу и поступање по захтевима за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја.  

Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја је Синиша Кнежевић, тел.064/805-9544, е-адреса:pr@kcv.rs 

mailto:vesna.vicko@kcv.rs
mailto:branimir.tatalovic@kcv.rs
mailto:nenad.erdeljan@kcv.rs
mailto:branislav.jurisin@kcv.rs
https://www.kcv.rs/procedure
https://www.kcv.rs/procedure
mailto:pr@kcv.rs
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У 2019. години било је десет захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја и по свим је решено. 

 

10. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ 

Организационе јединице КЦВ послове из своје надлежности обављају у складу 

са законом, Статутом КЦВ, Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова у КЦВ и процедурама КЦВ. 

С обзиром да је КЦВ од 2015. године акредитована здравствена уставнова, у 

складу са Законом о здравственој заштити, Законом о акредитацији и подзаконским 

актима, донете су бројне клиничке и неклиничке процедуре које прописују високе 

стандарде у раду свих организационих јединица и запослених што резултира вишим 

нивоом квалитета пружене здравствене заштите.  

Списак процедура које се примењују у раду КЦВ објављене су на званичној 

интернет страници https://www.kcv.rs//procedure. 

Здравствени радници и здравствени сарадници поступају у складу са етичким 

кодексима које су утврдиле овлашћене лекарске коморе у складу са Законом о 

коморама здравствених радника. Поред ових кодекса, сви запослени поступају у складу 

са Пословним кодексом KЦВ. 

У КЦВ спроводи се континуирана унутрашња контрола квалитета у пружању 

здравствених услуга у складу са Законом о здравственој заштити и Процедуром 

спровођења и извештавања о унутрашњој контроли квалитета стручног рада у КЦВ која 

се налази на списку процедура, на званичној интернет страници КЦВ, 

https://www.kcv.rs//procedure. 

Прегледи у КЦВ заказују се у складу са Законом о здравственом осигурању, 

Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања, Правилником о листама чекања и другим прописима.  

КЦВ као акредитована здравствена установа у пружању здравствених услуга 

пацијентима примењује бројне клиничке и неклиничке процедуре.  

11. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР У СВОМ РАДУ 

Клинички центар примењује бројне законе и друге прописе којима су уређене 

области из делатности за које је регистрован, а нарочито: 

− Закон о здравственој заштити,  

− Закон о научноистраживачкој делатности,  

− Закон о јавним службама,  

− Закон о здравственом осигурању,  

− Закон о правима пацијената,  

− Закон о заштити лица са менталним сметњама,  

− Закон о лековима и медицинским средствима; 

− Закон о медицинским средствима 

− Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства,  

− Закон о заштити становништва од заразних болести,  

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

− Закон о превенцији и дијагностици генетских болести, генетички условљених 

аномалија и ретких болести,  

− Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи,  

https://www.kcv.rs/procedure
https://www.kcv.rs/procedure


      децембар 2019. 

 

25 

 

− Закон о поступку прекида трудноће у здравственој установи,  

− Закон о људским ћелијама и ткивима, 

− Закон о пресађивању људских органа, 

− Закон о трансфузијској медицини       

− Закон о јавном здрављу,  

− Закон о санитарном надзору,  

− Закон о коморама здравствених радника,  

− Закон о закључивању и извршавању међународних уговора,  

− Уредба о плану мреже здравствених установа,  

− Уредбa о Програму рада, развоја и организацији интегрисаног здравственог 

информационог система - "е-Здравље",  

− Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне 

евиденције,  

− Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања,  

− Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту и о партиципацији,  

− Правилник о листама чекања,  

− Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите,  

− Правилник о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите,  

− Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите,  

− Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе,  

− Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених 

установа,  

− Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите,  

− Правилник о акредитацији здравствених установа.  

 

Поред ових закона и подзаконских аката којима се уређује здравствена 

делатност, у пословању Клиничког центра поступа се по бројним законима којима се 

уређује пословање јавних служби и радно-правни статус запослених.  

Најважнији од њих су:  

− Закон о раду,  

− Закон о евиденцијама у области рада,  

− Закон о запосленима у јавним службама,  

− Закон о платама у државним органима и јавним службама,  

− Закон о систему плата запослених у јавном сектору 

− Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,  

− Закон о пензијском и инвалидском осигурању,  

− Закон о мирном решавању радних спорова,  

− Закон о државним и другим празницима у Републици Србији 
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− Закон о безбедности и здрављу на раду,  

− Закон о спречавању злостављања на раду  

− Закон о забрани дискриминације,  

− Закон о запошљавању странаца  

− Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом,  

− Закон о заштити узбуњивача,  

− Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,  

− Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму,  

− Закон о високом образовању,  

− Закон о заштити од пожара,  

− Закон о заштити животне средине,  

− Закон о управљању отпадом,  

− Закон о приватном обезбеђењу,  

− Закон о заштити података о личности,  

− Закон о тајности података,  

− Закон о равноправности полова,  

− Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,  

− Закон о службеној употреби језика и писама,  

− Закон о печату државних и других органа 

− Закон о изгледу, употреби грба, заставе и химне Републике Србије,  

− Закон о културним добрима,  

− Закон о јавној својини, 

− Закон о буџетском систему,  

− Закон о порезу на додату вредност,  

− Закон о порезу на доходак грађана,  

− Закон о порезима на имовину,  

− Закон о јавним набавкама,  

− Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,  

− Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од 

поверења у електронском пословању,  

− Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава,  

− Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама,  

− Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне 

плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу 

радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим 

установама,  

− Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на 

обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и 
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јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног 

регистра обавезног социјалног осигурања,  

− Уредба о класификацији делатности,  

− Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања,  

− Уредба о буџетском рачуноводству,  

− Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 

јавне набавке,  

− Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем,  

− Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у 

јавном сектору,  

− Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са 

инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе 

− Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са 

превенцијом и заштитом од злостављања на раду,  

− Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења 

евиденције о јавним набавкама,  

− Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,  

− Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра 

домаћег порекла.  

 

У раду Клиничког центра Војводине, поред наведених и бројних других закона, 

подзаконских аката и других прописа, поступа се и у складу са општим актима које су 

донели органи Клиничког центра Војводине у оквиру своје надлежности.  

Најважнији од тих аката су:  

- Статут Клиничког центра,  

- Правилник о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру 

Војводине, 

− Правилник о интерној ревизији Клиничког центра Војводине, 

− Правилник о организацји буџетског рачуноводства и рачуноводственим 

политикама, 

− Правилник о начину и роковима вршења пописа у Клиничком центру Војводине, 

− Правилник о благајничком пословању, 

− Правилник о начину разврставања и евиденцији основних средстава, ситног 

инвентара и потрошног материјала, 

− Правилник о изгледу логотипа Клиничког центра Војводине, 

− Одлука о меморандуму Клиничког центра Војводине, 

− Правилник о објављивању општих аката Клиничког центра Војводине  

− Правилник о поступку јавне набавке у Клиничком центру Војводине,  

− Пословни  кодекс Клиничког центра Војводине,  
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− Правилник о управљању сукобом интереса, 

− Кућни ред Клиничког центра Војводине,  

− Акт о безбедности информационо-комуникационог система,  

− Правилник о употреби информационо- комуникационог система у Клиничком 

центру Војводине, 

− Акт о процени ризика свих радних места у Клиничком центру Војводине, 

− Правилник о пружању здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања, 

− Правилник о накнади трошкова превоза,  

− Правилник о условима и начину коришћења службених возила,  

− Правилник о уласку моторних возила у круг Клиничког центра Војводине,  

− Правилник о коришћењу службених мобилних телефона,  

− Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију,  

− Правилник о безбедности и здрављу на раду,  

− Правилник о поступку контроле присутности алкохола, дрога или других 

опојних средстава у организму запослених,  

− Правилник о управљању инфективним медицинским отпадом, 

− Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Клиничком центру Војводине, 

− Правилник о праћењу резултата рада и утврђивања процента стимулације 

запослених у Клиничком центру војводине, 

− Правилник о стручном усавршавању и образовању радника Клиничког центра 

Војводине, 

− Правилник о детаљима изгледа униформе и знака службеника обезбеђења 

Клиничког центра Војводине, 

− Одлука о поступку остваривања права на солидарну помоћ запослених у 

Клиничком центру Војводине.  
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12.ПОДАЦИ О ПРУЖЕНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У 2018. ГОДИНИ 
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13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

Подаци о приходима и расходима КЦВ објављују се на званичној интернет 

страници КЦВ. 

Финансијски извештај за 2018. годину и Финансијски план за 2019. годину 

објављени су на званичној интернет страници КЦВ https://www.kcv.rs/finansijski-

dokumenti. 

Осим наведеног, објављују се редовни дневни финансијски извештаји по налогу 

РФЗО. 

 

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

КЦВ јавне набавке и набавке на које се не примењују Закон о јавним набавкама 

спроводи у складу са: 

- Законом о јавним набавкама и подзаконским актима, 

- Правилником о поступку јавне набавке у КЦВ, 

https://www.kcv.rs/finansijski-dokumenti
https://www.kcv.rs/finansijski-dokumenti
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- Процедуром о поступку набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је 

укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара, 

- Процедуром за спречавање корупције у КЦВ.  

- Планом јавних набавки за 2019. годину. 

На Порталу Управе за јавне набавке на адреси: 

http://portal.ujn.gov.rs/MojeNabavke.aspx, оглашавају се поступци јавне набавке и огласи 

у вези са јавним набавкама које спроводи КЦВ у складу са Законом о јавним набавкама, 

као и на званичној интернет страници КЦВ, у делу „О нама – јавне набавке“, на адреси 

http://nabavke.kcv.rs 

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

КЦВ не додељује државну помоћ. 

 

16. ПОДАЦИ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ 

16.1. Плате запослених у здравству 

Плате запослених у здравственим установама уређене су: 

- Законом о платама у државним органима и јавним службама, 

- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама, 

- Уредбом о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању 

основне плате, критеријумима и мерилима за део плате која се остварује по 

основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у 

здравственим установима. 

Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије.  

Почев од новембра 2019. године за обрачун и исплату плата запослених у 

здравственим установама примењују се три различите основице, и то: 

1) 3.408,99 динара за докторе медицине и докторе специјалисте, 

2) 3.628,74 динара за медицинске сестре и техничаре, 

3) 3.255,72 динара за остале запослене. 

Према члану 2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама за обрачун и исплату плата запослених у свим 

здравственим установама у државној својини примењују се следећи коефицијенти:  

послови коефицијент 

субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, 

примаријуси или специјалисти магистри који раде у специјалистичкој 

делатности 

29,32 

специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимацији, 

операционим салама, у онкологији, психијатрији, инфективним 

одељењима, рендген службама, у лабораторијама са непосредним 

контактом са агресивним материјалима и сл. 

28,24 

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 

пословим 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 

http://portal.ujn.gov.rs/MojeNabavke.aspx
http://nabavke.kcv.rs/
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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) 

14,37 

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 дијабетес (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 

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 

7,34 
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послови у апотекама и сл. (II степен стручне спреме) 

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 одељењима, односно учествују у здравственој 

дијагностици и терапији, на истраживањима у лабораторијама додатни 

коефицијент на коефицијент наведен у табели износи  

0,36 

Коефицијенти из члана 2. Уредбе увећавају се по основу: 

- руковођења од 0,41 до 30%, 

- стручно признатих и научних звања од 0,50 до 1, 

- рада који подразумева непосредан контакт са пацијентима у психијатријским 

установама 20%. 

 

16.2. Плате запослених у КЦВ 

Категорије 

Просечна нето 

зарада 

Директор, Управници и Помоћници 108.667,47 

Лекари опште медицине, Лекари специјалисти и Фармацеути 96.462,79 

Сарадници, немедицински кадар ВСС 64.996,48 

Медицинске сестре, медицински техничари и немедицински кадар 

ССС 48.382,02 

Спремачице , помоћно особље 26.090,40 

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

Имовину КЦВ чини право коришћења, управљања и располагања имовином у 

државној својини која се односи на непокретне и покретне ствари. Евиденција 

средстава за рад врши се у складу са прописима који уређују буџетски систем. Списак 

медицинске опреме од националног интереса је доступан на интернет страници 

установе https://www.kcv.rs/finansijski-dokumenti. У обавези смо да медицинску опрему 

од националног интереса редовно пријављујемо у апликацију ИЗЈЗС „Др Милан 

Јовановић Батут“. Из наведеног разлога исти је постављен и на интернет страницу 

КЦВ-а. За Информатор о раду дајемо сумарни преглед нефинансијске имовине по 

врстама средстава за рад.  

ПРЕГЛЕД СТАЊА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ 

НАЗИВ КОНТА 
НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ 

ОТПИСАНА 

ВРЕДНОСТ 

САДАШЊА 

ВРЕДНОСТ 

0111 – Зграде и грађевински објекти 
4,239,828,397.66 1,268,413,749.19 2,971,414,648.47 

https://www.kcv.rs/finansijski-dokumenti
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0112 - Опрема 
4,358,021,973.12 3,736,880,470.55 621,141,502.57 

0113 – Остала некретнина и опрема 
1,570,153.77 1,022,197.52 547,956.25 

016111, 016121 – Нематеријална 
имовина 

33,601,055.27 25,951,827.30 7,649,227.97 

016181 – Нематеријална имовина у 

припреми 
74,557,851.79  74,557,851.79 

0151 – Нефинансијска имовина у 
припреми 

1,015,488,562.42  1,015,488,562.42 

01 – Нефинансијска имовина у 

сталним средствима 
9,723,067,994.03 5,032,268,244.56 4,690,799,749.47 

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

систем.  

 Основна средства и њихова вредност објављени су у Финансијским 

документима КЦВ, који су доступни на званичној интернет страници 

https://www.kcv.rs/finansijski-dokumenti 

  

 18. НОСАЧ ИНФОРМАЦИЈА И ЊЕГОВО ЧУВАЊЕ 

Носачи информација настали у раду КЦВ чувају се у ахриви у складу са 

роковима чувања утврђеним Уредбом о категоријама регустратурског материјала са 

роковима чувања, Правилником о начину евидентирања регистратурског материјала, 

његовог чувања и класификације и архивирања, Уредбом о буџетском рачуноводству и 

Законом о јавним набавкама.  

Медицинска документација чува се у складу са Законом о медицинској 

документацији у архиви Клиничког центра Војводине.  

Електронски подаци чувају се израдом резервних копија (back-up), у складу са 

прописима и према врсти података који су предмет чувања.  

 

 

Нови Сад, 10.01.2020. године 

 

 

Податке за Информатор објединио 

секретар Клиничког центра  

Љиљана Чонкић, дипл. прав.  

 

 

 

ТАЧНОСТ ПОДАТАКА ПОТВРЂУЈЕ  

в.д. директора Клиничког центра 

проф. др Eдита Стокић  
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