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КУЋНИ РЕД КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 

Поштовани пацијенти,  

Поред права која су вам загарантована Законом о здравственој заштити, дужни сте да се придржавате Кућног реда. Поштовање кућног реда омогућује 

добру сарадњу између вас и особља које вас лечи. Извод из Кућног реда налази се на видљивим местима у просторијама Клинике. Уколико нисте у 

могућности да га прочитате или разумете, замолите неког од запослених са Клинике да вам појасни.  

Хвала на разумевању! 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

За време боравка на Клиници корисници здравствених услуга, запослени на Клиници и друга лица су 

дужна да се понашају у складу са одредбама овог Правилника и других општих аката Клинике.  

Корисници и друга лица дужни су да се за време боравка на Клиници према запосленима на Клиници 

понашају коректно.  

Забрањено је вређање, омаловажање и понижавање запослених на Клиници.  

Запослени Клинике дужни су да приликом пружања здравствене заштите поштују личност којој се 

пружа здравствена заштита. 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Клиника обавља своју делатност непрекидно од 7,00-20,00 часова, осим Службе за максилофацијалну 

хирургију са стационаром, која због обезбеђења непрекидне болничке здравствене заштите ради непрекидно.  

Рад на Клиници се обавља у сменама.   

Запослени мора почети са радом у време одређено за почетак рада Клинике и напустити Клинику у 

време предвиђено као крај радног времена.  

У току трајања радног времена, запослени има право на паузу од 30 минута, која се не може 
користити на почетку или на крају радног времена.  

Запослени на Клиници могу да се крећу у пословном простору само по потреби, односно ради 

обављања послова из свог делокруга.  

Учестало и више пута поновљено закашњење на посао или одлазак са посла пре краја радног времена 

без оправданог разлога представљају тежу повреду радне обавезе.  

Запослени су дужни да поштују одредбе Закона о забрани пушења у затвореним просторијама.  

Поступајући противно одредбама овог Правилника запослени чини повреду радних обавеза. 

  

  

 

 

 

 

III ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И ДРУГИХ ЛИЦА 

За време боравка и лечења на Клиници корисницима и другим лицима је забрањено:  

1. стварање нереда и свако понашање којим се нарушава ред, мир и тишина у чекаоницама и 

радним просторијама Клинике, дворишту и на паркиралишту Клинике; 

2. бацање отпадака по чекаоницама, ходницима и другим просторијама и по дворишту 

Клинике;  

3. оштећење имовине Клинике, цртање и писање по зидовима просторија и инвентару и сл.;  

4. уношење и употреба алкохола.  

Корисници и друга лица која се налазе у просторијама Клинике дужни су да се придржавају Закона о 
забрани пушења у затвореним просторијама.  

Корисницима и другим лицима забрањено је да непотребно улазе и бораве у радним просторијама 

Клинике, да се непотребно задржавају по чекаоницама, ходницима, степеништима, споредним просторијама и 
просторијама намењеним радницима Клинике.  

Корисници и друга лица не смеју да својим присуством или на други начин ометају или спречавају 

запослене Клинике у извршавању својих послове и радних задатака.  

Материјалну штету коју корисник или друго лице причини Клиници дужно је да ту штету надокнади.  

Корисници имају право да, у складу са одредбама Закона о здравственој заштити, Заштитнику 

пацијентових права поднесу приговор, уколико сматрају да им је ускраћено право на здравствену заштиту, нису 
задовољни пруженом здравственом услугом или понашањем неког од запослених на Клиници.     

     

  

Цитиране одредбе су преузете из Правилника о кућном реду Клинике за стоматологију Ниш који је усвојио Управни одбор Клинике за стоматологију Ниш. 

 


