
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Ул. Змај Јовина 30 
34000 Крагујевац 
 

АНЕКС 1. 
СПОРАЗУМА О ОСНОВАМА МЕЂУСОБНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ НАСТАВЕ, 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА, 
ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И РАДНИХ ОДНОСА 

 
 

Закључен у Крагујевцу, дана 16.03. 2011. године између: 
 
1. МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића бр. 69, 

који заступа проф. др Небојша Арсенијевић, декан (у даљем тексту: ФАКУЛТЕТ) и       
2. КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ у Крагујевцу, ул. Змај Јовина бр. 30 који 

заступа проф. др Слободан Обрадовић, директор (у даљем тексту: КЦ) 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да су закључиле Споразум о основама, 

међусобне сарадње у области наставне, научно-истраживачког рада, здравствене 
делатности и радних односа број 01-10325 од 10.11.2010. године (у даљем тексту: 
Споразум), те овим Анексом 1. Споразума (у даљем тексту: Анекс) ближе уређују своје 
међусобне односе. 

Овим Анексом ФАКУЛТЕТ и КЦ уређују начин пријема и заснивања радног 
односа доктора медицине са циљем успостављања координисане и усаглашене 
заједничке кадровске политике која је један од основа за квалитетан стручни и 
научноистраживачки рад. 
 

Члан 2. 
Доктор медицине који се налази на докторским академским студијама може 

поднети молбу за закључење уговора о стручном оспособвавању и усаваршавању у 
складу са чланом 201. ст.2. ЗНР („Службени гласник РС“ број 24/2005 и 61/2005)  
Директору и Помоћнику директора за стручно усавршавање Клиничког центра 
Крагујевац са приложеним доказима о испуњености услова из члана 2. овог Анекса. 

По добијању позитивне одлуке закључује се уговор о стручном 
оспособвљавању и усавршавању којим се доктор медицине (кандидат) распоређује на 
рад у складу са потребама организационих јединица КЦ,  као и на макропројекат 
ФАКУЛТЕТА, са конкретним задужењима. 
 Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању закључује се на период 
одређен програмом стручног усаваршавања, односно на период који уговоре доктор 
медицине и КЦ. 
 

Члан 3. 
Стручни рад доктора медицне на стручном усавршавању и оспособљавању 

прати и оцењује руководилац организационе јединице КЦ у којој је распоређен или 
лице које он овласти, а научноистраживачки рад прати и оцењује руководилац 
макропројекта или лице које он овласти. 
 
 

Члан 4. 
На сваких шест месеци рада обавља се периодична евалуација, на основу које се 

утврђује даљи статус сваког појединачног кандидата, са следећим правним 
последицама: 



1. раскид уговора о стручном оспособљавању и усаврашавању, у КЦ и ангажовања на 
макропројекту ФАКУЛТЕТА (уколико се негативно оцени и стручни и 
научноистраживачки рад); 
2. наставак стручног оспособљавању и усаврашавању у КЦ, а прекид ангажовања на 
макропројекту ФАКУЛТЕТА (уколико се позитивно оцени стручни, а негативно оцени 
научноистраживачки рад); 
3. покретање поступка за избор у звање сарадника у настави на ФАКУЛТЕТУ (уколико 
се позитивно оцени и стручни и научноистраживачки рад) и заснивање радног односа 
на годину дана, уз могућност још једног избора, у складу са позитивним прописима. 
Кандидат који заврши докторске студије и одбрани докторску дисертацију заснива 
радни однос у КЦ и упућује се на специјализацију у складу са потребама установе. 
Алтернатива: Кандидат се ангажује на пројекту ФАКУЛТЕТА по уговору о делу. По 
завршетку докторских студија, односно одбрањеној докторској дисертацији, уколико је 
најмање две године обављао здравствену делатност, заснива радни однос у КЦ 
Крагујевац и упућује се на специјализацију у складу са потребама установе и важећим 
законским прописима. 
  

Члан 5. 
Доктор медицине који се налази на докторским академским студијама или је 

завршио докторске академске студије може засновати радни однос у Клиничком 
центару Крагујевац ако је претходно обавио стручно усавршавање и оспособљавање у 
складу са процедуром прописаном члановима 2, 3. и 4. овог Уговора и ако испуњава 
следеће услове: 

- Да има просечну оцену на основним академским студијама већу од 8,00 (осам); 
- Да има обављен приправнички стаж и положен стручни испит, у складу са 

Законом о здравственој заштити; 
- да је  уписан  у именик лекарске коморе; 

 
Члан 6. 

Слика 1. је саставни део овог Анекса. 
 
                                                   Члан 7. 
Споразум број 01-10325 од 10.11.2010. године у осталом остаје неизмењен. 
Овај Анекс сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 
 
 
 
 
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ                    МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
                  ДИРЕКТОР                                                                 ДЕКАН 
    
 
проф. др Слободан Обрадовић                              проф. др Небојша Арсенијевић 



Периодична евалуација на 
сваких 6 месеци:  

- позитивна оцена   
стручног рада од стране    
колегијума  организационе    
јединице Клиничкогцентра 

- позитивна оцена од стране  
 истраживачког рада од   
 руководиоца макропројекта 

Не 
докторира 

не 
расписује 
се нови 
конкурс 

 
 
 

Докторира 
 

Не 
докторира 

не 
расписује 
се нови 
конкурс 

 
 
 

Докторира 
 

Прима се у 
Клинички  центар  

на специјализацију 

 
Ангажује се на пројекту 
Факултета по уговору о 

делу  

 
Прекида се одобрење за 

волонтерски стаж 

Периодична евалуација на 
сваких 6 месеци:  

- негативна оцена   
стручног рада од стране    
колегијума  организационе    
јединице Клиничкогцентра 

- негативна оцена од стране  
 истраживачког рада од   
 руководиоца макропројекта 

Уколико је 2 године 
обављао 

здравствену 
делтаност, прима 

се у КЦ  на 
специјализацију 

Расписује се конкурс за 
сарадника у настави ма 
Медицинском факултету 

(1+1) година 

Слика 1. Алгоритам пријема лекара у Клинички центар Крагујевац у 
сарадњи са Медицинским факултетом у Крагујевцу 

 

Студенти 1, 2 и 3 године 
докторских студија уз 
услов: 
- просечном оценом > 8 
- обављен лекарски 

стаж (6 месеци) и 
положен државни 
испит 

 
Уписује докторске 

студије 

Обављен лекарски 
стаж од 6 месеци и 
положен државни 

испит 

 
Пријављује се на 

волонтерски стаж у 
Клинички центар 

 
Распоређује се на 

макропројекат и добија 
конкретна задужења 

Лекари за завршеним 
Медицинским 
факултетом и 

просечном оценом > 8 

 
Могућност остајања у КЦ 

у  статусу волонтера 

Периодична евалуација на 
сваких 6 месеци:  

- позитивна оцена   
стручног рада од стране    
колегијума  организационе    
јединице Клиничкогцентра 

- негативна оцена од стране  
 истраживачког рада од   
 руководиоца макропројекта 
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