КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: 12355
Датум: 18.04.2018. год.

На основу члана 24. става 4. Закона о раду (»Сл. гласник РС« бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), члана 32. Закона о запосленима у
јавним службама (»Сл. гласник РС« 113/2017), члана 19. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору (»Сл. гласник РС« 68/2015 и 81/2016 –
одлука УС) Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору и члана 24. став 1. тачка 6. Статута Клиничког центра Ниш, доносим

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ
I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш (у
даљем тексту: Правилник) у складу са одредбама Закона о здравственој заштити, Закона о
запосленима у јавним службама, Правилником о условима и начину унутрашње организације
здравствених установа, Правилником о ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, Уредбом о
Плану мреже здравствених установа и Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору утврђују се: организациони облици остваривања
делатности Клиничког центра Ниш (у даљем тексту: Клинички центар); унутрашња
организација Клиничког центра; помоћни и стручни органи Клиничког центра; назив и опис
послова; услови за заснивање радног односа и рад на одређеним пословима; број
извршилаца; скраћено радно време; радна места на којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем; заснивање радног односа са приправницима; унутрашња организација и
систематизација послова организационих јединица.
II

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Члан 2.

Своју делатност Клинички центар остварује преко својих организационих јединица
(Клиника, Центара и Служби).
Клинике, Центри и Службе, као носиоци делатности Клиничког центра морају
испуњавати утврђене законске услове за њихово организовање и рад.
Члан 3.
Организационе јединице представљају основни организациони облик у коме се
обавља високоспецијализована специјалистичко – консултативна здравствена делатност,
образовна и научно - истраживачка делатност из одређене гране, односно области
здравствене заштите као и немедицински послови.

Члан 4.
У оквиру своје делатности организационе јединице у извршавању своје функције:
1. прате и проучавају здравствено стање становништва и предузимају и предлажу
мере за његово унапређивање;
2. прате и спроводе методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и
рехабилитације засноване на доказима, а нарочито утврђене стручно методолошке и доктринарне протоколе;
3. истражују и откривају узроке, појаве и ширење обољења, односно повреда, као и
начин и мере за њихово спречавање, сузбијање, рано откривање и ефикасно и
благовремено лечење и рехабилитацију;
4. врше испитивање и предлажу увођење нових метода превенције, дијагностике,
лечења и рехабилитације;
5. учествују у утврђивању стручно - медицинских и доктринарних ставова и пружају
стручно - методолошку помоћ у њиховом спровођењу;
6. спроводе мере ради спречавања нежељених компликација и последица при
пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка
грађана у Клиничком центру и обезбеђују сталну контролу ових мера;
7. организују и спроводе мере у случају елементарних и других већих непогода и
ванредних прилика;
8. спроводе програме здравствене заштите;
9. организују и спроводе мере сталног унапређења квалитета стручног рада;
10. обезбеђују услове за стално стручно усавршавање својих запослених;
11. организују и спроводе унутрашњу проверу квалитета стручног рада;
12. учествују у спровођењу спољне провере квалитета стручног рада у другим
здравственим установама и приватној пракси;
13. организују и спроводе практичну наставу у току школовања и стручног
усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
14. прати и спроводи законе и друге прописе;
15. обављају и другу делатност у складу са законом.
III

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Члан 5.

Унутрашња организација Клиничког центра заснива се на основама савремене
организације рада достигнутој у здравственој делатности, на начелима Закона о здравственој
заштити и објективним потребама за одређеном врстом здравствене услуге коју пружа
Клинички центар, као и од средстава која су намењена за ту врсту здравствене заштите,
опремљености (кадровске и техничке), а сагласно постављеним условима оснивача за
здравственом заштитом становништва у редовним и ванредним приликама.
Приликом утврђивања организације рада и сам рад у Клиничком центру постављен је
тако да се што ефикасније може обезбедити остварење здравствене заштите становништва на
јединству превентивних, дијагностичких, терапеутских и рехабилитационих мера и на
начелима свеобухватности, доступности, ефикасности, сталности и да при том буде што
рационалнији.
Члан 6.
У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, у Клиничком центру
образују се следеће организационе јединице:

1) Клиника за кардиоваскуларне болести
2) Клиника за гастроентерологију и хепатологију
3) Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизима
4) Клиника за хематологију и клиничку имунологију
5) Клиника за нефрологију
6) Клиника за онкологију
7) Клиника за кожне и полне болести
8) Клиника за инфективне болести
9) Клиника за дечје интерне болести
10) Клиника за плућне болести
11) Клиника за неурологију
12) Клиника за психијатрију
13) Клиника за неурологију и психијатрију развојног доба
14) Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију
15) Клиника за ендокрину хирургију и хирургију дојке
16) Клиника за дигестивну хирургију
17) Клиника за грудну хирургију
18) Клиника за неурохирургију
19) Клиника за ортопедију и трауматологију
20) Клиника за урологију
21) Клиника за васкуларну хирургију
22) Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију
23) Клиника за кардиохирургију
24) Клиника за гинекологију и акушерство
25) Клиника за очне болести
26) Клиника за болести ува, грла и носа
27) Клиника за дечју хирургију и ортопедију
28) Клиника за анестезију и интезивну терапију
29) Центар за заштиту менталног здравља
30) Центар за минимално инвазивну хирургију
31) Центар за медицинску и клиничку биохемију
32) Центар за радиологију
33) Центар за патологију и патолошку анатомију
34) Центар за нуклеарну медицину
35) Ургентни центар
36) Центар за палијативно збрињавање и продужено лечење и негу
37) Служба за медицинско снабдевање – болничка апотека
38) Служба за специјалистичко – консултативне прегледе - Поликлиника
39) Служба за правне и економско - финансијске послове
40) Служба за техничке и друге сличне послове
Члан 7.
Клиника обједињава стационарну и специјалистичко – консултативну делатност за
одређену грану медицине.
Центар обједињава делатност више клиничких дисциплина, а може бити образован и
за једну уско специјализовану дијагностичку или терапијску делатност клинике.
Служба обједињава медицинске послове (за обављање зједничких медицинских
послова за потребе ОЈ).

Служба обједињава немедицинске послове (правни, кадровски, административни,
финансијски и рачуноводствени послови, послови јавних набавки и комерцијале, послови
инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите).
Организацијом рада и стручним радом у организационој јединици – Клиника, Центар,
Служба, руководи руководилац организационе јединице.
Члан 8.
У складу са верификованим стандардима и нормативима у погледу простора, броја
постеља и кадрова у организационој јединици (Клиника, Центар), као радно – техничкој
целини, образују се: Одељења, Одсеци и Кабинети.
Одељење се образује у организационој јединици (Клиника, Центар) у оквиру
стационара.
Кабинет се образује у организационој јединици (Клиника, Центар) за дијагностичку и
терапијску делатност где нема стационара и има ниво Одељења, а може се образовати и у
оквиру Одељења, и то за обављање дијагностичке делатности и има ниво Одсека.
Одсек се организује у организационој јединици (Клиника, Центар) у оквиру Одељења
и Кабинета.
Организацијом рада и стручним радом Одељења и Кабинета на нивоу Одељења
руководи начелник, а Одсеком и Кабинетом на нивоу Одсека руководи шеф.
Члан 9.
У оквиру Службе као организационе јединице образују се Одељења и Одсеци.
Организацијом рада и стручним радом Одељења из става 1. овог члана руководи
начелник, а Одсеком шеф.
Члан 10.
За организацију и координацију рада на спровођењу неге и терапије у организационој
јединици (Клиника, Центар) се систематизује радно место главне медицинске сестре –
техничара организационе јединице.
За послове из става 1. овог члана у оквиру Одељења и Кабинета на нивоу Одељења
систематизује се радно место одговорне медицинске сестре – техничара Одељена и Кабинета
који има ниво Одељења.
IV

ПОМОЋНИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Члан 11.

Пословодну функцију у Клиничком центру обавља директор Клиничког центра.
Директор Клиничког центра организује рад и руководи процесом рада, представља и
заступа Клинички центар и одговоран је за законитост рада Клиничког центра.
Заменик директора Клиничког центра замењује директора Клиничког центра у
његовом одсуству и обавља послове за које га је директор Клиничког центра овластио.
У обављању пословне функције директору и заменику Клиничког центра помажу
помоћници, и то:
1. Помоћник директора за организацију и координацију рада
2. Помоћник директора за стручно – медицинска питања и интернистичку делатност
3. Помоћник директора за стручно – медицинска питања и хируршку делатност
4. Помоћник директора за образовну и научно – истраживачку делатност
5. Помоћник директора за стручно - медицинска питања и анестезиолошку делатност

Делокруг рада и услови за именовање помоћника директора утврђују се овим
Правилником.
За послове руковођења, организацију рада и обављање послова корепосденције рада у
Кабинету систематизује се радно место шеф Кабинета директора Клиничког центра.
Делокруг рада и услови за именовање шефа Кабинета директора утврђују се овим
Правилником.
Члан 12.
У Клиничком центру се образују стручни органи Клиничког центра, и то:
Стручни савет
Стручни колегијум
Етички одбор
Комисија за унапређење квалитета рада.
Делокруг рада, начин рада и одлучивања органа из става 1. овог члана утврђују се
Статутом и посебним општим актом - пословником.
Члан 13.
У Клиничком центру се образују интердисциплинарни конзилијуми за одређене гране,
односно области здравствене заштите.
Број, састав и делокруг рада конзилијума из претходног става утврђује се актом о
образовању који доноси директор Клиничког центра на предлог Стручног савета.
Члан 14.
У циљу обезбеђења спровођења делатности Клиничког центра, директор Клиничког
центра може донети посебан акт којим се утврђује функционална повезаност организационих
јединица као и подела рада између организационих јединица.
Члан 15.
Ради провере стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника у
Клиничком центру врши се стална провера квалитета стручног рада здравствених радника и
здравствених сарадника на начин и по поступку који је утврђен законом.
Члан 16.
Ради рационалнијег и целисходнијег пружања здравствене заштите у Клиничком
центру се могу организовати јединствене дијагностичко - терапеутске Службе где то
дозвољава специфична медицинска технологија.
Одлуку о организовању Служби из претходног става доноси Управни одбор
Клиничког центра на основу Елабората о оправданости обједињавања служби.
V

НАЗИВ И ОПИС ПОСЛОВА
Члан 17.

Свако радно место има свој назив.
Назив радног места је одређен Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору (у даљем тексту: Уредба) чији се типичан опис

послова уноси у Правилник и највише одговара опису посла који запослени претежним
делом радног времена обавља.
На радним местима која поред типичних описа послова из Уредбе обухватају и
руковођење унутрашњом организационом јединицом, а није одређено радно место са описом
руковођења у горе поменутој Уредби, поред назива радног места дато у Уредби уноси се
назив везан за руковођење.
Члан 18.
Под описом послова подразумевају се типични описи послова дати у Уредби и радње,
задаци и задужења које је запослени дужан да обавља на одређеном радном месту.
VI

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И РАД НА ОДРЕЂЕНИМ
ПОСЛОВИМА
Члан 19.

Услови за заснивање радног односа прописани су Законом о раду и односе се на
опште услове предвиђене Законом за заснивањем радног односа, као и на испуњавање других
услова за рад на одређеним пословима, који су утврђени Законом, односно овим
Правилником, као и потребни услови за рад на радном месту који морају да одговарају
стручној спреми, односно образовању и условима за рад који су прописани Уредбом.
Члан 20.
За обављање појединих послова у Клиничком центру могу се утврдити посебни
услови у зависности од сложености послова, услова рада, одговорности и других обележја
значајних за успешно обављање послова, а односе се на:
- врсту и степен стручне спреме, односно образовања,
- радно искуство,
- посебна знања и стручну оспособљеност,
- стручне и друге неопходне испите.
- као и друге услове у зависности од врсте и тежине радног места.
Посебне услове из става 1. овог члана утврђује директор Клиничког центра посебном
Одлуком.
Члан 21.
Под врстама и степеном стручне спреме, односно образовањем подразумева се
школска спрема одређеног занимања зависно од врсте и сложености послова, а у складу са
позитивно правним прописима Републике Србије.
Члан 22.
Радно искуство као посебан услов за заснивање радног односа, одређено је Уредбом за рад
на радним местима са посебним овлашћењима и одговорностима и изузетно сложеним пословима
(директор, руководилац, начелник, шеф, главна медицинска сестра - техничар и др.).
Под радним искуством у смислу става 1. овог члана подразумева се време проведено
на раду у степену школске спреме који је услов за заснивање радног односа и обављање
послова радног места.

Члан 23.
Број извршиоца, на основу Плана кадрова Клиничког центра Ниш који доноси
министар здравља РС, утврђује се овим Правилником за свако радно место.
Члан 24.
У циљу доношења Одлуке о избору кандидата за заснивање радног односа може се
предвидети: обављање разговора са кандидатима ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему; вршење провере знања (тест) и сл.
Одређивање и вредновање критеријума за рангирање кандидата за избор регулисаће се
одлуком директора о утврђивању потребе за заснивање радног односа.
Посебна знања и стручна оспособљеност као посебан услов рада утврђује се за радна
места за која то захтева процес рада (анестетичар, инструментар и др.) или за која је
прописано законом (руковаоц парних котлова и др.).
VII

СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 25.

На основу стручне анализе за запослене који раде на нарочито тешким, напорним по
здравље штетним пословима, на којима и поред примене адекватних мера безбедности и
заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји
повећано штетно дејство на здравље запослених – скраћује се радно време сразмерно
штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог.
За дужину скраћеног радног времена појединих радних места примењује се Одлука о
распореду, почетку и завршетку радног времена у Клиничком центру, у делу који се односи
на скраћено радно време.
VIII РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА
РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ
Члан 26.
У складу са Одлуком о утврђивању радних места на којима се стаж осигурања рачуна
са увећаним трајањем, овим Правилником утврђују се следећа радна места на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем:
- доктор медицине специјалиста радиолог; доктор медицине специјалиста
гинеколог; електроинжењер за компјутерско планирање зрачења; радиолошки физичар; дипл.
физичар; виши радиолошки техничар, радиолошки техничар, акушерска сестра и хигијеничар
у Одељењу за радиотерапију ОЈ Клиника за онкологију;
- доктор медицине специјалиста нуклеарне медицине; виша медицинска сестра;
медицинска сестра; лабораторијски техничар и хигијеничар у ОЈ Центар за нуклеарну
медицину.
IX ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА СА ПРИПРАВНИЦИМА
Члан 27.
Приправници могу засновати радни однос на радним местима здравствених радника
IV, V и VI степена стручне спреме здравствене струке, IV, VI и VII степена стручне спреме

књиговодствене и административне, односно економске, правне и техничке струке и VII
степена за послове здравствених радника и сарадника (психолози, педагози и други).
Члан 28.
Здравствени радници и здравствени сарадници после обављеног приправничког стажа,
док не положе стручни испит могу се распоредити само на радна места на којима се рад
обавља тимски.
Члан 29.

-

-

Дужина приправничког стажа утврђује се у зависности од степена стручне спреме и траје:
за приправнике са високом стручном спремом 12 месеци, а 6 месеци за докторе
медицине чије су основне студије на Медицинском факултету утврђене у трајању од 6
година,
за приправнике са вишом и средњом стручном спремом 6 месеци.
Члан 30.

За све што није регулисано овим Правилником примењују се одговарајуће одредбе
Закона, других прописа и општих аката Клиничког центра Ниш.
X УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА
Члан 31.
Унутрашња организација и систематизација послова утврђује се посебно за Кабинет
директора и сваку организациону јединицу.
XI – А УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Директор Клиничког центра
Заменик директора Клиничког центра
Помоћник директора Клиничког центра
Шеф Кабинета директора
Секретар Клиничког центра
Главна медицинска сестра – техничар Клиничког центра
Технички секретар

Шифра

Бр.
изврш.
1
1
5
1
1
1

XI – Б. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА ОЈ (Клиника, Центар, Служба)
1. КЛИНИКА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
Унутрашња организација
1. Одељење за лечење акутног коронарног синдрома
а) Одсек коронарне јединице
б) Одсек посткоронарне јединице
2. Одељење инвазивне кардиологије и електростимулације срца
а) Одсек за инвазивну кардиологију
б) Одсек за електростимулацију срца
3. Одељење интензивне неге
4. Одељење за лечење хроничних срчаних пацијената
а) Одсек за хроничну коронарну болест
б) Одсек за лечење срчане слабости
в) Одсек за испитивање и лечење поремећаја артеријског крвног притиска
5. Одељење за хитне пријеме пацијената, специјалистичко – консултативну
делатност и дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек неинванзивне дијагностике
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2 –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 3 –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у интервентној радиологији –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и
реанимацији - начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3 – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 3
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 2

Шифра

Бр.
изврш.
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
3
2

Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти

5

Доктор медицине

-

Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2 –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3 –
одговорна сестра

1

Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3

4

Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2

2

Виша медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виши радиолошки техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 2
Медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Медицинска сестра / техничар у операционој сали

5

1
1
2
1
1

5
7
3
5
22
6
3
4

Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима

13

Медицинска сестра / техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

3
3

2. КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈУ И ХЕПАТОЛОГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за обољење дигестивног тракта, јетре, жучне кесе и гуштераче
а) Одсек за обољење дигестивног тракта
б) Одсек за болести јетре, жучне кесе и гуштераче
2. Одељење интензивне и полуинтезивне неге
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Кабинет за ултразвучну и ендоскопску дијагностику и праћење

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Докор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији – начелник
Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији – шеф Одсека
Докор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Докор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Докор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији
Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 3
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине
Виша медицинска сестра – главна сестра клинике
Виша медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама
– одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3 –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Медицинска сестра / техничар у интервентим процедурама
Медицинска сестра / техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
3
4
1
12
2

3. КЛИНИКА ЗА
МЕТАБОЛИЗМА

ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ,

ДИЈАБЕТЕС

И

БОЛЕСТИ

Унутрашња организација
1. Одељење за дијабетес
2. Одељење за ендокринологију
а) Одсек за болести метаболизма
б) Одсек интезивне неге са токсикологијом
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
a) Одсек дневне болнице
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Докор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Докор медицине специјалиста
на болничком одељењу и
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Докор медицине субспецијалиста у интезивној нези ниво 3 – шеф
Одсека
Докор медицине специјалиста
на болничком одељењу и
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Докор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и
специјалистичкој амбуланти
Докор медицине специјалиста у интезивној нези ниво 3
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар- главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3 одговорна сестра
Виша сестра / техничар на осталим болничким одељењима –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3
Виша сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Виша медицинска сестра /техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
изврш.
1
1
2
1
1
2
1
4
5
1
1
1
1
2
1
1
4
7
4
5

4. КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ
Унутрашња организација
1.
Клиничко одељење
а) Одсек за клиничку имунологију
б) Одсек хематологије
в) Одсек интензивне неге
2. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек лабораторијске дијагностике
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у онкологији - начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у онкологији – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у онкологији – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у онкологији
Доктор медицине специјалиста у онкологији
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији
Лабораторијски техничар у дијагностици

Шифра

Бр.
изврш.
1
1
1
3
3
1
2
1
7
2
15
8

5. КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за клиничку нефрологију и специфичне поступке пречишћавања крви
а) Одсек интензивне неге
б) Одсек за трансплантациону нефрологију
2. Одељење за дијализу
a) Одсек за хемодијализу и хируршки приступ дијализи
б) Одсек за акутни програм дијализе
3. Одељење за перитонеумску дијализу
4. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек за лабораторију
в) Кабинет за ултразвучну дијагностику
5. Одељење за клиничку фармакологију

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста у интезивној нези ниво 2 –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на дијализи – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у интезивној нези ниво 2 – шеф
Одсека
Доктор медицине субспецијалиста на дијализи – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у клиничко – биохемијској и
хематолошкој дијагностици – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста на дијализи – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста на дијализи
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине
Здравствени сарадник у биохемијској лабораторији
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у хемодијализи – одговорна
сестра
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар на интезивној нези нивоа 2 –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у хемодијализи
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици
Виша медицинска сестра / техничар у интезивној нези нивоа 2
Медицинска сестра / техничар на интезивној нези нивоа 2
Медицинска сестра / техничар у хемодијализи
Медицинска сестра / техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Лабораторијски техничар у дијагностици
6. КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за малигне туморе дојке
а) Кабинет за дојку
2. Одељење гинеколошке онкологије
а) Кабинет за гинеколошку онкологију
б) Одсек хемиотерапије

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
8
2
8
8
33
4
2
1
2
6

3. Одељење за малигне туморе гастроинтестиналног тракта
4. Одељење за малигне туморе уролошке регије
5. Одељење мешовите патологије и биолошке терапије тумора
а) Одсек за малигне туморе централног нервног система
б) Одсек интензивне неге
6. Одељење за радиотерапију
а) Одсек за радиотерапију малигних тумора дојке
б) Одсек за радиотерапију гастроинтестиналних тумора
ц) Одсек за радиотерапију малигних тумора ОРЛ, коже, костију и меких ткива
д) Одсек за дијагностику
е) Одсек радиолошке физике за планирање и контролу зрачења
7. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну
делатност и дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Кабинет за ултразвучну и ендоскопску дијагностику и праћење
8. Одељење за болничке инфекције
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста у онкологији – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у онкологији – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у радиотерапији – начелник
Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у радиотератији – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у онкологији – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у радиотерапији – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици – шеф
Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у онкологији
Доктор медицине специјалиста у онкологији
Доктор медицине специјалиста у радиотерапији
Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици
Доктор медицине
Медицински физичар специјалиста – шеф Одсека
Медицински физичар специјалиста
Медицински физичар
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији –
одговорна сестра
Виши радиолошки техничар – одговорни техничар
Виша медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији
Виши радиолошки техничар у радиотерапији
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
12
4
1
6
1
1
3
1
3
4
1
7
25
2
1
35

Медицинска сестра / техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
Софтвер инжењер у одељењу и радиотерапији

2
9
1

7. КЛИНИКА ЗА КОЖНЕ И ПОЛНЕ БОЛЕСТИ
Унутрашња организација
1. Клиничко одељење
а) Одсек за алергијске и аутоимуне болести
б) Одсек мешовите патологије
2. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек дијагностичких и терапијских процедура
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
3
7
1
1
1
2
8
6

8. КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
Унутрашња организација
1. Одељење за капљичне и неуроинфекције
2. Одељење за болести јетре и гастроинтестиналног тракта
3. Одељење за интензивну негу
а) Одсек за болести од АИДС-а
4. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек за лабораторијску делатност
в) Одсек за санитарни надзор

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у интезивној нези ниво 3 –
начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима –
начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима –
шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима
Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима
Доктор медицине
Виши санитарни техничар / санитарно – еколошки инжењер - шеф
Одсека
Виши санитарни техничар / санитарно – еколошки инжењер
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у интезивној нези нивоа 3 –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу
Виша медицинска сестра / техничар у интезивној нези нивоа 3
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар у интезивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
Лабораторијски техничар у дијагностици
9. КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈЕ ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
Унутрашња организација
1. Одељење за интензивну негу са неонатологијом
а) Одсек неонатологије са прематурологијом
2. Одељење за хематоонкологију
3. Одељење клиничке педијатрије I
а) Одсек кардиологије
б) Одсек пулмологије са алергологијом
в) Одсек гастроентерологије
г) Одсек неуропедијатрије са неурологијом
4. Одељење клиничке педијатрије II
а) Одсек нефрологије
б) Одсек ендокринологије
в) Одсек имунологије са генетиком
г) Одсек реуматологије
5. Одељење за радиолошку дијагностику и ургентну радиологију деце

Бр.
Изврш.
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
2
4
2
6
11
3
1

6. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек биохемијско – хематолошке лабораторијске дијагностоке
в) Одсек имуно – генетске лабораторијске дијагностике
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици –
начелник Одељења / Кабинета
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у клиничко – биохемијској и
хематолошкој дијагностици – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези ниво 3
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине специјалиста на интензивној нези ниво 3
Доктор медицине специјалиста на ендоскопији
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици
Доктор медицине
Биолог / молекуларни биолог специјалиста – шеф Одсека
Биолог / молекуларни биолог специјалиста
Биолог / молекуларни биолог
Специјални педагог – дипломирани педагог у осталим
здравственим установама
Психолог специјалиста на осталим болничким одељењима
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3 –
одговорна сестра
Виши радиолошки техничар у дијагностици – одговорни техничар
Виши радиолошки техничар у дијагностици
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
Изврш.
1
2
1
2
1
4
1
3
2
4
5
1
9
1
5
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
7
2

Виша медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виша медицинска сестра / техничар на неонатологији
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
Лабораторијски техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар на неонатологији
Медицинска сестра / техничар у хемодијализи
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији

6
4
4
1
10
17
7
6
1
31
7

10. КЛИНИКА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
Унутрашња организација
1. Одељење за неспецифичне и имунолошке болести плућа
2. Одељење за хроничну обструктивну болест плућа и бронхијалну астму
а) Одсек дневне болнице за опструктивну болести
3. Одељење за туберкулозу
4. Одељење за малигне болести плућа
а) Одсек дневне болнице за хемиотерапију
5. Одељење за интензивну негу
6. Одељење за палијативно збрињавање
7. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек за функционалну дијагностику
б) Одсек за бронхологију
ц) Одсек микробиологије
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста на бронхоскопијама – начелник
Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста на бронхоскопијама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у онкологији – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици –
шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у онкологији

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2

Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима
Доктор медицине специјалиста на бронхоскопијама
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2
Доктор медицине специјалиста у онкологији
Доктор медицине
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2 –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у дијагностици – одговорни
техничар
Виша медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2
Лабораторијски техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 2
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничр у онкологији и хемиотерапији

2
1
4
1
2
1
2
1
2
1
4
1
4
1
2
4
20
4
9
1
9

11. КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
1. Одељење за епилепсије и демијелинизационе болести
а) Одсек за епилепсије и поремећаје спавања са дијагностиком
б) Одсек за демијелинизационе болести са дијагностиком
2. Одељење за неуромишићне болести и поремећаје покрета
а) Одсек за неуромишићне болести са дијагностиком
б) Одсек за поремећаје покрета
3. Одељење за цереброваскуларне болести
а) Одсек за акутни третман
б) Одсек за продужни третман
4. Одељење неуроинтезивног лечења и неге
5. Одељење Јединица за мождани удар са неуросонолошким кабинетом
6. Одељење за пријем пацијената, консултативну делатност и дневну болницу за
дијагностику и терапију неуролошких пацијената
а) Одсек дневне болнице за дијагностику и терапијски третман
б) Кабинет за когнитивне поремећаје
в) Кабинет за главобоље и болна стања у неурологији

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3 –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3 – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека / Кабинета
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине
Психолог специјалиста на осталим болничким одељењима
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3 –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3 –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима

Шифра

Бр.
Изврш.
1
3
1
1
3
2
5
7
1
1
1
1
1
3
5
7
20
16

12. КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за дијагностику и третман менталних поремећаја (I)
a) Одсек за психотичне поремећаје
б) Одсек за непсихотичне поремећаје
2. Одељење за дијагностику и третман менталних поремећаја (II)
a) Одсек за психотичне поремећаје
б) Одсек за непсихотичне поремећаје
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
a) Одсек дневне болнице
б) Кабинет за психодијагностику

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у здравственим установама са
образованим организационим јединицама које обављају
психијатријску
делатност,
које
су
организоване
за
двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без
пристанка – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у здравственим установама са
образованим организационим јединицама које обављају
психијатријску
делатност,
које
су
организоване
за
двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без
пристанка – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у здравственим установама са
образованим организационим јединицама које обављају
психијатријску
делатност,
које
су
организоване
за
двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без
пристанка
Доктор медицине специјалиста у здравственим установама са
образованим организационим јединицама које обављају
психијатријску
делатност,
које
су
организоване
за
двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без
пристанка
Доктор медицине
Социјални радник у осталим стационарним установама које
обављају психијатријску делатност
Психолог специјалиста у осталим стационарним установама које
обављају психијатријску делатност
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар у здравственим установама са
образованим организационим јединицама које обављају
психијатријску
делатност,
које
су
организоване
за
двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без
пристанка – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у здравственим установама са
образованим организационим јединицама које обављају
психијатријску
делатност,
које
су
организоване
за
двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без
пристанка
Медицинска сестра / техничар у здравственим установама са
образованим организационим јединицама које обављају
психијатријску
делатност,
које
су
организоване
за
двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без
пристанка
Медицинска сестра техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1

3

5

1

9

1
5
1
1

2

3

33

5

13. КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ РАЗВОЈНОГ ДОБА
14. КЛИНИКА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за хабилитацију и рехабилитацију деце
2. Одељење за рехабилитацију пострауматолошких стања, ортотику и протетику
3. Одељење за рехабилитацију неуролошких пацијената
4. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек за дијагностику
б) Одсек за консултативну рехабилитацију
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
Доктор медицине
Логопед
Психолог
Дефектолог
Сарадник за физичко васпитање и рекреацију
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виши физиотерапеут – главни физиотерапеут
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виши физиотерапеут
Виши радни терапеут
Физиотерапеутски техничар
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
3
2
1
7
1
1
1
1
2
1
1
3
32
2
35
16
1

15. КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ И ХИРУРГИЈУ ДОЈКЕ
Унутрашња организација
1. Одељење за ендокрину хирургију
а) Одсек операционог блока
2. Одељење за хирургију дојке
а) Одсек за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама –
начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра Одељења
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3

Медицинска сестра / техничар у операционој сали

2

Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима

6

16. КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНУ ХИРУРГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за хирургију једњака и желудца
а) Одсек за хирургију езофагуса
б) Одсек операционог блока
2. Одељење за хепатобилијарну и панкреасну хирургију
3. Одељење за колоректалну хирургију
а) Одсек за стому
4. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама –
начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра Одељења
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна
сестра Одељења
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Бр.
Изврш.
1
2
1
3
2
6
1
2
1
4
4
1
3
8
1

17. КЛИНИКА ЗА ГРУДНУ ХИРУРГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за хирургију зида грудног коша и торакалну трауму
а) Одсек операционог блока
2. Одељење за плућну и септичну хирургију
а) Одсек за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама –
одговорна сестра

Шифра

Бр.
Изврш.
1
2
1
1
4
1
1
2

Виша медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама
Медицинска сестра / техничар у операционој сали

1
1
2
6

18. КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење неурохирургије
a) Одсек за цереброваскуларну и туморску патологију
б) Одсек за спинална обољења и обољења периферних нерава
в) Одсек за неурохируршка обољења дечјег узраста
г) Одсек за трауматологију
2. Одељење операционог блока и интензивне неге
a) Одсек хируршког блока
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у неурохирургији – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у неурохирургији – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у неурохирургији
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
3
5
3
3
1
1
1
1
2
5
4
16
2

19. КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ
Унутрашња организација
1. Ортопедско – трауматолошко одељење
а) Одсек ортопедије
б) Одсек трауматологије
2. Операциони блок
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виши радиолошки техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Бр.
Изврш.
1
1
1
3
1
12
1
1
1
4
1
12
11
4

20. КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење опште урологије
2. Одељење операционог блока и интезивне неге
a) Одсек за отворену хириргију
б) Одсек за ендоскопску урологију
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику.
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у операционој сали – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
3
2
5
2
1
1
1
1
1

Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

1
7
15
3

21. КЛИНИКА ЗА ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење операционионог блока;
2. Одељење за васкуларну и ендоваскуларну хирургију;
а) Одсек за хирургију хемодијализе
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику.
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти – начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
5
5
5
2

22. КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за пластичну и реконтруктивну хирургију
а) Одсек операционог блока
2. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар у на осталим болничким
одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Бр.
Изврш.
1
1
1
1
5
1
3
3
6
3

23. КЛИНИКА ЗА КАРДИОХИРУРГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење операционог блока;
2. Одељење интезивне неге и реанимације;
3. Одељење за клиничку хемостазу и вантелесни крвоток;
4. Одељење за специјалистичко – консултативне прегледе.
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији – начелник
Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама –
начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у кардиохирургији
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на интезивној нези ниво 3 –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3

Шифра

Бр.
Изврш.
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
6

Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска / сестра техничар на осталим болничким
одељењима
Медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима

4
8
10
6
3

24. КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
Унутрашња организација
3. Одељење патологије трудноће
a) Одсек ултразвучне дијагностике
b) Одсек инвазивне дијагностике
c) Одсек опште патологије трудноће
2. Одељење породилишта
3. Одељење неонатологије
4. Одељење пуерпериума
5. Одељење царских резова
6. Одељење гинеколошке хирургије
a) Одсек преоперативног и постоперативног лечења
b) Одсек минималне инвазивне хирургије
7. Операциони блок
8. Одељење гинекологије
9. Одељење стерилитета
a) Одсек конзервативног стерилитета
b) Одсек вантелесне оплодње
10. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
a) Одсек дневне болнице
б) Одсек за дијагностику и терапију
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама –
начелник Одељења / Кабинета
Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 3 –
начелник Одељења / Кабинета
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења / Кабинета
Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој
оплодњи (БМПО) – начелник Одељења
Доктор
медицине
субспецијалиста
на
биомедицински
потпомогнутој оплодњи (БМПО)– шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 3

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
1
6
1
2
3
4
5

Доктор
медицине
субспецијалиста
на
биомедицински
потпомогнутој оплодњи (БМПО)
Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 3
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој
оплодњи (БМПО)
Доктор медицине
Биолог / молекуларни биолог специјалиста
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
– одговорна сестра
Виша гинеколошко – акушерска сестра / бабица у породилишту –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3 –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2 –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у операционој сали – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 2 –
одговорна сестра
Виша гинеколошко – акушерска сестра / бабица у породилишту
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Виша медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар на неонатологији
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 2
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3
Гинеколошко – акушерска сестра / бабица у породилишту
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
25. КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ
Унутрашња организација
1. Одељење за хируршко лечење и операциони блок
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек за витреоретиналну хирургију
в) Одсек операционог блока

1
3
10
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
5
1
3
2
1
1
1
3
9
19
10
30
12
8

2. Одељење за медикаментозно лечење ока
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек за преглед и пријем пацијената
б) Кабинет за дијагностику глаукоматозних пацијената
в) Кабинет за ултразвучну дијагностику
г) Кабинет за контактна сочива
д) Кабинет за флуоресцеинску ангиографију
ђ) Кабинет за ласерфотокоагулацију и ЈАГ ласер
е) Кабинет за периметрију и ОЦТ
ж) Кабинет за ортоптику и плеоптику
з) Кабинет за неонатални скрининг
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека / Кабинета
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Дефектолог
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар у операционој сали

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
3
12
7
1
1
1
1
1
2
3
1
12
11
3

26. КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ УВА, ГРЛА И НОСА
Унутрашња организација
1. Одељење за оториноларингологију
а) Одсек отологије
б) Одсек ринологије
в) Одсек ларингологије и хирургије врата
2. Операциони блок
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек дневне болнице
б) Одсек за аудиологију и вестибулологију
в) Одсек за риносинусологију са алергологијом
г) Одсек за фонијатрију са рехабилитацијом говора

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Дефектолог
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали –
одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар у операционој сали – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар у амбуланти – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 2
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Бр.
Изврш.
1
1
3
6
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
6
6
12
4

27. КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ И ОРТОПЕДИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за општу дечју хирургију
а) Одсек оперативног блока
2. Одељење за неонатологију и одојчад
3. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек хитне хируршке јединице
б) Одсек дневне болнице
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
2
1
1

Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар на неонатологији – одговорна
сестра
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
– одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Виша медицинска сестра / техничар на неонатологији
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима
Медицинска сестра / техничар у урегентним службама и
реанимацији
Медицинска сестра / техничар на неонатологији
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар у амбуланти
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима

1
8
1
1
1
1
1
4
2
4
3
9
7
6
2
5

28. КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕЗИВНУ ТЕРАПИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење реанимације и хитног збрињавања Ургентног центра
2. Одељење анестезије
а) Одсек преоперативне припреме
3. Одељење постанестезијског надзора
4. Одељење интезивног лечења и консултативне делатности за интернистичку
групацију и неурологију
5. Одељење за специфични клинички статус
6. Одељење анестезије и интезивне терапије Клинике за кардиохирургију
7. Одељење анестезије и интезивне терапије Клинике за дечју хирургију и
ортопедију
8. Одељење анестезије и интезивне терапије Клинике за болести ува, грла и носа и
Клинике за очне болести
9. Одељење анестезије и интезивне терапије Клиника за гинекологију и aкушерство
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека

Шифра

Бр.
Изврш.
2
8
1

Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине специјалиста u ургентним службама и
реанимацији
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији – одговорна сестра / техничар
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали –
одговорна сестра / техничар
Медицинска сестра / техничар у операционој сали – одговорна
сестра / техничар
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Виша медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 3
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3

47
1
3
1
3
4
11
12
51
24

29. ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
Унутрашња организација
1. Одељење за дечју и адолесцентну психијатрију
а) Одсек дневне болнице за децу
б) Одсек дневне болнице за младе
в) Одсек за психијатрију развојног доба
2. Одељење за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
а) Одсек за дијагностичку обраду и пријем пацијената
б) Амбулантно – поликлинички и дијагностички Центар са Дневном болницом
за болести зависности
в) Одсек дневне болнице
г) Кабинет за психогеријатрију
д) Кабинет за електродијагностику у психијатрији
ђ) Кабинет за психотерапију
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац центра
Помоћник руководиоца центра
Доктор медицине специјалиста у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност – начелник
Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност – шеф Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност
Доктор медицине специјалиста у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност
Доктор медицине
Психолог специјалиста у осталим стационарним установама које
обављају психијатријску делатност

Шифра

Бр.
изврш.
1
1
2
2
7
1
10
3
2

Психолог у осталим стационарним установама које обављају
психијатријску делатност
Социјални радник у осталим стационарним установама које
обављају психијатријску делатност
Виша медицинска сестра / техничар – главна сестра Центра
Виша медицинска сестра / техничар у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност – одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у осталим стационарним установама
које обављају психијатријску делатност – одговорна сестра
Виши радни терапеут у осталим стационарним установама које
обављају психијатријску делатност
Виша медицинска сестра / техничар у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност
Медицинска сестра / техничар у осталим стационарним
установама које обављају психијатријску делатност

2
1
1
1
1
1
8
27

30. ЦЕНТАР ЗА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНУ ХИРУРГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење за дневну хирургију
а) Одсек за пријем пацијената, специјалистичко – консултативну делатност и
дијагностику
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац клинике
Помоћник руководиоца клинике
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – начелник
Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Медицинска сестра / техничар – главна сестра Клинике
Виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким
одељењима – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима
Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Бр.
изврш.
1
1

31. ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКУ И КЛИНИЧКУ БИОХЕМИЈУ
Унутрашња организација
1. Кабинет за биохемијску дијагностику
а) Одсек за биохемијску дијагностику – Кнез Село
б) Одсек за испитивање протеина и непротеинских азотних продуката
в) Одсек за испитивање метаболизма липида и угљених хидрата
г) Одсек за биохемијску дијагностику болести бубрега
д) Одсек за испитивање активности ензима и изоензима
ђ) Одсек за испитивање хормона, лекова и дрога
2. Кабинет за биохемијску – хематолошку дијагностику

1
2
1
1
1
2
6
1

3. Кабинет за имуно – хемијску дијагностику
а) Одсек за имунолошку дијагностику
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац центра
Помоћник руководиоца центра
Доктор медицине специјалиста у клиничко – биохемијској и
хематолошкој дијагностици – начелник Одељења
Доктор медицине субспецијалиста у клиничко – биохемијској и
хематолошкој дијагностици – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у клиничко – биохемијској и
хематолошкој дијагностици – шеф Одсека
Доктор медицине специјалиста у клиничко – биохемијској и
хематолошкој дијагностици
Доктор медицине
Здравствени сарадник специјалиста токсиколошке хемије /
санитарне хемије
Биолог / молекуларни биолог специјалиста
Лабораторијски техничар у дијагностици – главни техничар
Центра
Лабораторијски техничар у дијагностици – одговорни техничар
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици
Лабораторијски техничар у дијагностици

Бр.
Изврш.
1
3
1
6
2
1
1
1
1
2
1
42

32. ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење неурорадиологије и дијагностике мускулоскелетног система
а) Одсек дијагностичке неурорадиологије
б) Одсек интервентне неурорадиологије
2. Одељење за дијагностику грудног коша и дојке
а) Одсек радиолошке дијагностике грудног коша
б) Одсек за дијагностику обољења дојке
3. Одељење за дијагностику квс и унутрашњих органа
а) Одсек имиџинг дијагностике абдомена
б) Одсек радиолошке дијагностике обољења КВС
в) Одсек интервентне радиологије унутрашњих органа
4. Одељење за ургентну радиологију одраслих
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац центра
Помоћник руководиоца центра
Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици –
начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици –
начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији – шеф

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
2
1

Одсека
Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици – шеф
Одсека
Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици
Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији
Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици
Доктор медицине
Виши радиолошки техничар у дијагностици – главни техничар
Центра
Виши радиолошки техничар у дијагностици – одговорни техничар
Виши радиолошки техничар у дијагностици

4
1
4
10
2
1
5
26

33. ЦЕНТАР ЗА ПАТОЛОГИЈУ И ПАТОЛОШКУ АНАТОМИЈУ
Унутрашња организација
1. Одељење клиничке патологије
а) Кабинет за патологију респираторног система и ЦНС и неуромишићни
систем
б) Кабинет за медицинску цитологију, патологију коже, костију и меких ткива,
педијатријску патологију и за ендокринолошку патологију
в) Кабинет за патологију хепатобилијарног система
г) Кабинет за патологију гастроинтестиналног тракта
д) Кабинет за патологију дојке
ђ) Кабинет за патологију уринарног и мушког гениталног система
е) Кабинет за гинеколошку патологију
ж) Кабинет за патологију хематопоетског и лимфоретикуларног система
2. Одељење лабораторијске дијагностике
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац центра
Помоћник руководиоца центра
Доктор медицине субспецијалиста у патологији, патохистологији
и цитологији – шеф Одсека / Кабинета
Доктор медицине специјалиста у патологији, патохистологији,
цитологији и судској медицини – шеф Одсека / Кабинета
Доктор медицине субспецијалиста у патологији, патохистологији
и цитологији
Доктор медицине специјалиста у патологији, патохистологији,
цитологији и судској медицини
Доктор медицине
Здравствени сарадник у биохемијској лабораторији
Лабораторијски техничар у дијагностици – главни техничар
Центра / Кабинета
Лабораторијски техничар у дијагностици

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
3
3
1
7
2
1
1
13

34. ЦЕНТАР ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ
Унутрашња организација
1. Кабинет за функционалну дијагностику и терапијске процедуре
2. Кабинет за радиоимунолошке и комплементарне методе
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац центра
Помоћник руководиоца центра
Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини – начелник
Кабинета
Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини
Доктор медицине
Здравствени сарадник у биохемијској лабораторији
Виша медицинска сестра / техничар у дијагностици – главна
сестра Центра
Виша медицинска сестра / техничар у нуклеарној медицини –
одговорна сестра
Медицинска сестра / техничар у нуклеарној медицини – одговорна
сестра
Медицинска сестра / техничар у нуклеарној медицини
Лабораторијски техничар у нуклеарној медицини

Бр.
Изврш.
1
1
2
3
1
1
1
1
4
6

35. УРГЕНТНИ ЦЕНТАР
Унутрашња организација
1. Одељење за пријем и збрињавање хитних стања
а) Одсек пријемно – тријажне службе
б) Одсек хируршке опсервације
в) Одсек интернистичке опсервације
г) Одсек неуролошке опсервације
2. Одељење за ургентно хируршко збрињавање
а) Одсек интензивне неге
б) Одсек операционог блока
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац центра
Помоћник руководиоца центра
Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама –
начелник Одељења
Доктор медицине специјалиста у операционим салама – шеф
Одсека
Доктор медицине специјалиста у операционим салама
Доктор медицине
Виша медицинска сестра / техничар - главна сестра Центра
Виша медицинска сестра / техничар у ургентним службама и

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
4
1
1
1

реанимацији – одговорна сестра
Виша медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Медицинска сестра / техничар у ургентним службама и
реанимацији
Медицинска сестра / техничар у операционој сали
36. ЦЕНТАР
ЗА
ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ

ПАЛИЈАТИВНО

6
26
3

ЗБРИЊАВАЊЕ

И

ПРОДУЖЕНО

37. СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ – БОЛНИЧКА АПОТЕКА
Унутрашња организација
a) Одсек за медицинско снабдевање
b) Одсек за дистрибуцију готових лекова и медицинског потрошног материјала
c) Одсек за планску аналитику и контролу утрошка
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац центра
Помоћник руководиоца центра
Магистар фармације специјалиста медицинске биохемије – шеф
Одсека
Магистар фармације
Фармацеутски техничар – главни техничар
Виши лаборторијски техничар
Фармацеутски техничар

Шифра

Бр.
Изврш.
1
1
1
1
1
1
9

38. СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ ПОЛИКЛИНИКА
39. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Унутрашња организација
1. Одељење за правне, кадровске и административне послове
а) Одсек за правне и опште послове
б) Одсек за кадровске послове
в) Одсек за административне, нормативне и управне послове
2. Одељење за финансијско – рачуноводствене послове
а) Одсек за финансијску оперативу
б) Одсек књиговодства
в) Одсек фактурисања
г) Одсек интерне ревизије
д)Одсек за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику
3. Одељење за јавне набавке
а) Одсек послова јавних набавки
б) Одсек послова комерцијале
в) Одсек послова складиштења
4. Одељења за научно – истраживачки рад и образовну делатност

Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу

Шифра

Руководилац немедицинске Службе
Помоћник руководиоца немедицинске Службе
Руководилац правних, кадровских и административних послова
Правно кадровски аналитичар – шеф Одсека
Правни заступник – шеф Одсека
Правни заступник
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне
послове – шеф Одсека
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне
послове
Самостални правни сарадник – шеф Одсека
Самостални правни сарадник
Правни сарадник
Пословни секретар
Референт за правне, кадровске и административне послове
Руководилац финансијско – рачуноводствених послова
Финансијско – рачуноводствени аналитичар – Шеф Одсека
Службеник принудне наплате
Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене
послове
Администратор информационих система и технологија
Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник
Референт за финансијско – рачуноводствене послове
Благајник
Ликвидатор
Руководилац интерне ревизије
Овлашћени интерни ревизор
Интерни ревизор
Руководилац послова јавних набавки
Службеник за јавне набавке – Шеф Одсека
Службеник за јавне набавке
Стручни сарадник за јавне набавке – шеф Одсека
Стручни сарадник за јавне набавке
Референт за јавне набавке
Комерцијалиста
Магационер / економ

Бр.
Изврш.
2
1
1
1
1
2
1
3
2
13
1
4
1
6
1
17
44
1
3
1
1
1
3
1
3
4
4
13

40. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Унутрашња организација
1. Одељење за инвестиционо и техничко одржавање и друге сличне послове
а) Одсек за машинско – грађевинско и техничко одржавање
б) Одсек за инвестиционо одржавање
в) Одсек производње и дистрибуције топлотне енергије гасне котларнице и
одржавања припадајућих термоенергетских инсталација
г) Одсек енергетике и техничког одржавања система климатизације,
вентилације, електро радова и медицинских гасова

д) Одсек сервиса медицинске опреме, постројења, телефонске и интерфонске
инсталације и осталих апарата
ђ) Одсек за одржавање и рад са апаратима, уређајима и опремом за дијализу
е) Одсек опште техничких послова
ж) Одсек одржавања хигијене
2. Одељење за услужне делатности
а) Одсек кухиње
б) Одсек вешераја
3. Одељење транспорта и логистике
а) Одсек возног парка
4. Одељење безбедности, одбране и ванредних ситуација
а) Одсек обезбеђења
б) Одсек превентивних мера безбедности и здравља на раду
в) Одсек управљања инфективним медицинским отпадом
5. Одељење информационих система, технологија и телекомуникационих система
а) Одсек информационих система, подршке корисницима и имплементације
ИЗИС-а
б) Одсек телекомуникационих система, одржавања рачунарске мреже и обраде
података
Систематизација радних места
Назив радног места по каталогу
Руководилац немедицинске службе
Помоћник руководиоца немедицинске службе
Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања
Руководилац послова у угоститељству
Руководилац транспорта и логистике
Руководилац послова безбедности, одбране и ванредних ситуација
Руководилац послова информационих система и технологија
Руководилац послова телекомуникационих система
Инжењер инвестиционо техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме – шеф Одсека
Инжењер инвестиционо техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме
Техничар инвестиционог и течничког одржавања и одржавања
уређаја опреме – шеф Одсека
Техничар инвестиционог и течничког одржавања и одржавања
уређаја опреме
Техничар за прање и хемијско чишћење – шеф Одсека
Техничар – електротехничар на хемодијализи – шеф Одсека
Техничар – електротехничар на хемодијализи
Помоћни радник
Домај / мајстор одржавања
Референт за санитарну контролу / заштиту животне средине – шеф
Одсека
Референт за санитарну контролу / заштиту животне средине
Виши нутрициониста – дијететичар
Главни кувар – шеф Одсека
Главни кувар
Помоћни кувар

Шифра

Бр.
изврш.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
11
1
1
3
16
26
2
3
1
1
6
2

Кувар / посластичар
Месар
Кафе куварица / сервирка
Кројач
Радник одржавања одеће
Оператер технике
Дактилограф
Помоћни радник на нези пацијената
Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене
услуге
Спремачица
Перач лабораторијског посуђа
Помоћни радник на обдукцији
Фризер
Возач возила Б категорије
Возач возила Ц категорије – шеф Одсека
Возач возила Ц категорије
Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду –
шеф Одсека
Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
Медицински физичар
Радник обезбеђења са оружјем / стражар – шеф Одсека
Радник обезбеђења са оружјем / стражар
Радник обезбеђења без оружја / чувар
Ватрогасац
Портир
Пројектант информационих система и програма – шеф Одсека
Инжењер за рачунарске мреже – шеф Одсека
Инжењер за рачунарске мреже
Програмер – инжењер
Администратор информационих система и технологија
Администратор подршке корисницима информационих система и
технологија
Техничар одржавања информационих система и технологија
Преводилац

8
1
54
3
22
18
14
92
108
1
2
3
3
2
1
9
1
1
1
1
29
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Услови за обављање послова радног места које запослени мора да испуњава, као и
опис послова радног места, дати су у Каталогу радних места који чини саставни део овог
Правилника.
Члан 32.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
Клиничког центра Ниш.

Члан 33.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи:
- Правилник о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр.
8689 од 24.03.2015. год; бр. 10665 од 06.04.2015. год; бр. 29141 од 01.10.2015. год; бр. 30174
од 14.10.2015. год; бр. 32206 од 29.10.2015. год.; бр. 34826 од 23.11.2015. год; бр. 38171 од
22.12.2015. год; бр. 362 од 06.01.2016. год; бр. 1471 од 19.01.2016. год; бр. 2081/1 од
27.01.2016. год; бр. 5331 од 24.02.2016. год; бр. 8514 од 25.03.2016. год; бр. 14313 од
17.05.2016. год; бр. 14735 од 19.05.2016. год; бр. 21038 од 20.07.2016. год; 30738 од
24.10.2016. год; бр. 31491 од 31.10.2016. год; бр. 38664 од 26.12.2016. год; бр. 9670 од
04.04.2017. год; бр. 10680 од 12.04.2017. год; бр. 12983 од 05.05.2017. год; бр. 13048 од
05.05.2017. год; бр. 13690 од 11.05.2017. год; бр. 16155 од 25.05.2017. год; бр. 20472 од
27.06.2017. год; бр. 22868 од 18.07.2017. год; 24651 од 02.08.2017. год; бр. 28252 од
05.09.2017. год; бр. 32374 од 12.10.2017. год; бр. 33314 од 20.10.2017. год; бр. 33315 од
20.10.2017. год; бр. 34680 од 31.10.2017. год; бр. 39391 од 12.12.2017. год; бр. 41256 од
29.12.2017. год; бр. 2852 од 29.01.2018. год; бр. 3125 од 31.01.2018. год; бр. 10584 од
30.03.2018. год; бр. 12147 од 17.04.2018.год..
- Каталог радних места бр. 8689/1 од 24.03.2015. године.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
ДИРЕКТОР,

Проф. др Зоран Радовановић

Овај Правилник је објављен на огласној табли Клиничког центра Ниш ________. год.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
БРОЈ:
12355 / 1
ДАТУМ: 18.04.2018. год.

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА
А. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Назив радног места
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник директора за организацију и координацију рада одговоран је за
организацију и координацију рада у Клиничком центру; помаже директору
Клиничког центра у организацији рада и пословању Клиничког центра; обавља
послове доктора медицине специјалисте у оквиру своје специјализације; извршава
налоге директора Клиничког центра и учествује у спровођењу одлука органа
управљања; координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег
пословања; учествује у планирању стратегије развоја Клиничког центра; учествује у
планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава; обавља и
друге послове у оквиру своје струке по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
Назив радног места
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник директора за стручно – медицинска питања и интернистичку
делатност одговоран је за организацију стручно-медицинског рада интернистичких
грана у Клиничком центру; одговоран је за функционисање интернистичких грана;
помаже директору Клиничког центра Ниш у остваривању и контроли стручно-

медицинског рада и функционисању интернистичких грана; одржава редовне
састанке са директорима организационих јединица интернистичких грана; обавља
послове доктора медицине специјалисте у оквиру своје специјализације; извршава
налоге директора Клиничког центра и учествује у спровођењу одлука органа
управљања; координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег
пословања; учествује у планирању стратегије развоја Клиничког центра; учествује у
планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава; обавља и
друге послове у оквиру своје струке по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
Назив радног места
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник директора за стручно – медицинска питања и хирушку делатност
одговоран је за организацију стручно-медицинског рада хируршких грана у
Клиничком центру; одговоран је за функционисање хируршких грана; помаже
директору Клиничког центра Ниш у остваривању и контроли стручно-медицинског
рада и функционисању хируршких грана; одржава редовне састанке са директорима
организационих јединица хируршких грана; обавља послове доктора медицине
специјалисте у оквиру своје специјализације; извршава налоге директора Клиничког
центра и учествује у спровођењу одлука органа управљања; координира рад
организационих јединица у циљу рационалнијег пословања; учествује у планирању
стратегије развоја Клиничког центра; учествује у планирању потреба за набавком
опреме, лекова и медицинских средстава; обавља и друге послове у оквиру своје
струке по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или

фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
Назив радног места
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник директора за стручно – медицинска питања и анестезиолошку
делатност одговоран је за организацију стручно медицинског рада анестезилошке
делатности у Клиничком центру; одговоран је за функционисање анестезиолошке
делатности; помаже директору Клиничког центра у организацији рада
анестезиолошке делатности; одговоран је за организацију и реализацију рада
анестезиолошке делатности на нивоу Клиничког центра; обавља послове доктора
медицине специјалисте у оквиру своје специјализације; извршава налоге директора
Клиничког центра и учествује у спровођењу одлука органа управљања; координира
рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања; учествује у
планирању стратегије развоја Клиничког центра; учествује у планирању потреба за
набавком опреме, лекова и медицинских средстава; обавља и друге послове у оквиру
своје струке по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

Назив радног места
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник директора за образовну и научно - истраживачку делатност
одговоран је за организацију и реализацију научно - истраживачког рада у
Клиничком центру; предлаже план и утврђује динамику стручног усавршавања
здравствених радника и здравствених сарадника; предлаже годишњи и средњорочни
план научно - истраживачког рада; предлаже и прати мере у области усавршавања
здравствених радника и здравствених сарадника; прати и контролише спровођење
специјалистичког стажа здравствених радника; прати и контролише спровођење
обавезног лекарског стажа; даје мишљење за учешће на научним скуповима и
стручним састанцима здравствених радника и здравствених сарадника; одговоран је
за спровођење ставова и закључака Стручног савета и других стручних тела; обавља
послове доктора медицине специјалисте у оквиру своје специјализације; извршава
налоге директора Клиничког центра и учествује у спровођењу одлука органа
управљања; координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег
пословања; учествује у планирању стратегије развоја Клиничког центра; учествује у
планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава; обавља
послове образовне и научно - истраживачке делатности;обавља и друге послове у
оквиру своје струке по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
Назив радног места
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник директора за организацију рада медицинских сестара / техничара
помаже директору Клиничког центра у организацији рада здравствених радника и
здравствених сарадника са средњом и вишом стручном спремом; врши организацију,
координацију и контролу рада главних медицинских сестара - техничара
организационих јединица; координира рад одговорних медицинских сестара
Клиничког центра за интернистичку и хируршку делатност и рад вишег санитарног
техничара; организује рад Службе за здравствену негу; врши контролу спровођења

неге пацијената, терапије и вођења медицинске документације и евиденција; врши
контролу спровођења хигијенско - епидемиолошких мера; врши контролу
спровођења здравствених прегледа радника; врши контролу дистрибуције и поделе
хране болесницима и контролу одржавања хигијене у организационим јединицама;
врши контролу и води евиденције о спровођењу мера ДДД; прати и проучава развој
достигнућа, стандарде и нормативе у процесу здравствене неге и предлаже директору
Клиничког центра одговарајућа решења за унапређење рада медицинских сестара техничара, сервира и НК радника; предлаже план и динамику стручног усавршавања
здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом; организује стручне
састанке ради анализе и унапређења рада медицинских сестара - техничара; даје
мишљење за именовање главних сестара - техничара организационих јединица;
предлаже Одељењу јавних набавки приоритете набавке материјала за негу
пацијената, постељног веша, заштитне одеће и других потреба организационих
јединица; прати и контролише спровођење приправничког стажа и волонтерског рада
здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом; руководи стручним
састанцима главних медицинских сестара - техничара организационих јединица и
одговоран је за спровођење ставова и закључака донетих на тим састанцима;
учествује у раду Комисије за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција и
стара се за спровођење мера за спречавање, рано откривање и сузбијање
интрахоспиталних инфекција; координира рад пратећих Служби Клиничког центра са
потребама организационих јединица; извршава налоге директора Клиничког центра и
учествује у спровођењу одлука органа управљања; координира рад организационих
јединица у циљу рационалнијег пословања; учествује у планирању стратегије развоја
Клиничког центра; учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и
медицинских средстава; обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу
директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
Назив радног места
ШЕФ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- руководи радом Кабинета; врши организацију и коресподенцију рада у
Кабинету директора; организује и обавља рад са странкама; обавља послове

протокола који се односе на активности директора; координира међусобну интерну
комуникацију и рад организационих јединица; координира пословe везанe за рад
органа управљања и руковођења; даје мишљење приликом формирања радних група;
одговоран је за организацију и координацију рада у Кабинету директора; помаже
директору Клиничког центра у остваривању, контроли рада и фукционисања
Кабинета; води неопходне протоколе за потребе Кабинета, са одговарајућим
службама врши пословну кореспонденцију за потребе Кабинета; прати и информише
директора Клиничког центра о реализацији одлука и закључака органа и тела
Клиничког центра, прати реализацију извршења обавеза организационих јединица и о
томе информише директора Клиничког центра; прима писане пошиљке за потребе
Кабинета, о томе обавештава директора и врши дистрибуцију истих; ради и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије
и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
- на основним студијама из области права, економије и организационих наука у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
СЕКРЕТАР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- организује, руководи, координира пословима из делокруга рада Клиничког
центра; организује припремање одлука и документације за рад органа управљања и
стручних органа; организује архивирање документације органа управљања и
стручних органа; планира и распоређује послове на запослене у складу са Програмом
рада, прати и оцењује рад руководиоца организационих јединица у саставу и других
запослених; помаже директору у припреми седница органа; припрема материјал за
седнице органа здравствене установе; припрема општа и појединачна аката из
области рада; припрема и обједињава планове рада и извештаје о раду Клиничког
центра; прати реализацију одлука и закључака органа управљања и њихових тела;
води евиденције о свим стручним комисијама које образује Клинички центар;
израђује месечне извештаје о раду комисија, као и обавештења о потреби, односно
престанку радног ангажовања чланова стручних комисија. обавља послове
коресподенције са надлежним државним органима, организацијама и другим
здравственим установама; врши увид и дистрибуцију аката за потребе директора
Клиничког центра; помаже директору Клиничког центра у организацији послова у
Кабинету и води потребне евиденције; ради и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије
и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
- на основним студијама из области права, економије и организационих наука у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
ГЛАВНА СЕСТРА / ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
Опис посла
- врши организацију, координацију и контролу рада главних медицинских
сестара - техничара организационих јединица; координира рад одговорних главних
медицинских сестара организационих јединица Клиничког центра и рад вишег
санитарног техничара; планира, организује, води, координира, контролише и
усклађује рад медицинских сестара / техничара у области процеса здравствене неге и
подршке пацијената, у складу са програмом, циљевима и радом Клиничког центра;
врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара / техничара и
за то одговара директору Клиничког центра; надзире рад медицинског особља са
вишом и средњом стручном спремом, учествује у процесу планирања, контроли и
статистичком извештавању, као и праћењу квалитета рада у сарадњи са непосредним
руководиоцем; надзире рад помоћног особља Службе за одржавање, а у вези хигијене
простора, опреме, медицинске одеће и сл.; благовремено обезбеђује требовање
потрошног материјала за све Службе; контролише поштовање утврђених процедура
за управљање медицинским отпадом; контролише спровођење утврђених процедура
у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција; контролише
спровођење поступака дезинфекције и стерилизације; врши контролу спровођења
неге пацијената, терапије и вођења медицинске документације и евиденција; врши
контролу спровођења хигијенско - епидемиолошких мера; врши контролу
спровођења здравствених прегледа радника; врши контролу дистрибуције и поделе
хране пацијентима и контролу одржавања хигијене у организационој јединици; врши
контролу и води евиденције о спроводјењу мера ДДД; прати и проучава развој
достигнућа, стандарде и нормативе у процесу здравствене неге и предлаже директору
Клиничког центра одговарајућа решења за унапређење рада мецинских сестара техничара, сервира и НК радника; предлаже план и динамику стручног усавршавања
здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом; организује стручне
састанке ради анализе и унапређења рада медицинских сестара - техничара; даје
мишљење за именовање главних сестара - техничара организационих јединица;
предлаже Одељењу јавних набавки приоритете набавке материјала за негу
пацијената, постељног веша, заштитне одеће и других потреба организационих
јединица; прати и контролише спровођење приправничког стажа и волонтерског рада
здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом; руководи стручним
састанцима главних медицинских сестара - техничара ОЈ и одговорна је за
спровођење ставова и закључака донетих на тим састанцима; учествује у раду
Комисије за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција и стара се за
спровођење мера за спречавање, рано откривање и сузбијање интрахоспиталних
инфекција; координира рад пратећих служби Клиничког центра са потребама
организационих јединица; учествује у пријему хуманитарне помоћи; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу директора Клиничког центра и
помоћника директора за организацију рада медицинских сестара - техничара.

За свој рад одговорна је директору Клиничког центра и помоћнику директора
за организацију рада медицинских сестара - техничара.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама првог степена првог степена (струковне / академске) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
Назив радног места
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
Опис посла
- припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза
директора Клиничког центра; прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и
другу документацију; води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној
коресподенцији; комуникацира са странкама путем телефона и заказује телефонске
разговоре за потребе Кабинета директора Клиничког центра; заказује састанке
поналогу директора Клиничког центра; спроводи странке према протоколу;
прикупља, уређује и припрема податке неопходне за израду анализа, извештаја и
пројеката; пружа подршку у обради података из делокруга рада; води протоколе за
потребе Кабинета директора Клиничког центра; врши послове коресподенције за
потребе Кабинета; води евиденције за потребе Кабинета; обавља дактилографске и
остале послове за потребе кабинета директора Клиничког центра; преноси налоге
директора Клиничког центра помоћницима директора Клиничког центра и
руководиоцима организационих јединица, а по потреби и осталим запосленима;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу директора
Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.

Б. ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ
Б1. ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ КЛИНИКЕ / ЦЕНТРА
Опис посла
- одговоран је за стручни рад организационе јединице; стара се о извршењу
Плана рада организационе јединицу свим његовим сегментима и преузима мере за
њихово спровођење; спроводи контролу спровођења Програма унапређења квалитета
рада и Програма рационализације у организационој јединици; организује и спроводи
стручни надзор над радом здравствених и других радника организационе јединице;
утврђује оперативни распоред рада (распоред дежурстава, приправности,
консултација, распоред запослених у сменском раду, план и распоред рада у
допунском раду и др.) - медицинске организационе јединице; предлаже годишњи план
рада организационе јединце у свим сегментима плана, план стручног усавршавања
запослених, план коришћења годишњих одмора и других одсуства запослених; даје
сагласност на све захтеве запослених за остваривање права из радног односа и
појединачног колективног уговора; предлаже директору распоређивање на руководећа
радна места у организационој јединици; потписује захтеве за набавку основних
средстава и инвентара, захтеве за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме,
требовање лекова, медицинског и другог потрошног материјала и захтеве који се
упућују директору и одговарајућим заједничким службама; учествује у раду Стручног
колегијума; сазива и председава седницама Стручног колегијума организационе
јединице; обавља послове доктора медицине специјалисте, односно субспецијалисте
на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти; одговоран је за организацију
рада, извршење плана, радну и технолошку дисциплину; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама година из области медицине у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника
и здравствених сарадника.
Додатна знања /испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит или субспецијалистички испит из одговарајуће гране;
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.

Назив радног места
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА КЛИНИКЕ / ЦЕНТРА
Опис посла
- помаже руководиоцу организационе јединице и радних задатака; учествује
у спровђењу техничких, организационих и стручно - медицинских мера и процедура
рада организационих јединица; задужен је за сарадњу и координацију рада са другим
организационим јединицама; обавља непосредну контролу стручног рада запослених
у организационој јединици; оцењује и провера ефикасност постојећих метода рада о
чему обавештава руководиоца организационе јединице; извештава руководиоца
организационе јединице о свему значајном у стручном раду лекара и других радника у
организационој јединици; контролише употребљивост постојеће медицинске опреме и
даје предлоге о њиховој набавци, сервисирању или расходу; у одсуству руководиоца,
председава радом Комисије за интерни стручни надзор; у одсуству руководиоца ОЈ,
даје стручне сугестије, предлоге и налоге о даљим дијагностичким терапијским и
оперативним процедурима; пружа стручно - медицинску помоћ амбулантних и
стационарним болесницима; у обавези је да се и лично едукује и прати савремене
трендове у својој стручној области, и о њима обавештава руководиоца; израђује
годишњи план рада и прати реализацију истог; спроводи контролу обављених послова
и подноси месечне и кварталне Извештаје руководиоцу (квантитативне, квалитативне
и финансијске); координира са надређеним инстанцама, обавља кореспонденцију
изван Службе у сарадњи са руководиоцем организационе јединице; обучава и стручно
оспособљава новопримљене раднике; обавља послове доктора медицине специјалисте
на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти; врши контролу обавезног
лекарског и специјалистичког стажа, одговоран је за њихово спровођење, замењује
руководиоца за време одсуства. обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу руководиоца Клинике / Центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике / Центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и
ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације,
у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана
медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања /испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит или субспецијалистички испит из одговарајуће гране;
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.

Назив радног места
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА КЛИНИКЕ / ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник руководиоца за стручно – медицинске послове у организаљционој
јединици обавља послове доктора медицине специјалисте одговарајуће гране
медицине; помаже директору у остваривању и контроли стручно медицинског рада;
одговоран је за организацију и реализацију рада; у одсуству замењује руководиоца
Клинике/Центра у домену свога рада; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу руководиоца Клинике / Центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике / Центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације,
у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана
медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
Додатна знања /испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит или субспецијалистички испит из одговарајуће гране;
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.
Назив радног места
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА КЛИНИКЕ / ЦЕНТРА
Опис посла
- помоћник руководиоца за научно – истраживачки рад у организационој
јединици обавља послове доктора медицине специјалисте; помаже директору у
остваривању и контроли стручно – медицинског рада; одговоран је за организацију и
реализацију стручног рада; у одсуству замењује руководиоца у домену свог рада;
предлаже увођење нових метода и поступака здравствене заштите; стручни је
консултант у избору метода и поступака у пружању здравствене заштите; предлаже
научно – истраживачке пројекте и учествује у њиховој реализацији;; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца Клинике / Центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике / Центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и

ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације,
у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана
медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања /испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит или субспецијалистички испит из одговарајуће гране;
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОХИРУРГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља преоперативне прегледе;
спроводи хирушко лечење на срцу; обавља оперативне захвате у операционим салама,
за које је специјализован; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на
едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања
клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за
коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао

високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НЕУРОХИРУРГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши преоперативну визиту
пацијената; организује и спроводи преоперативну припрему пацијената, руководећи се
принципима медицинске доктрине у сарадњи са докторима других специјалности;
обавља оперативне захвате у операционим салама, за које је специјализован;
обезбеђује и спроводи постоперативни надзор; превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних
пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва,
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из

одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши преоперативну визиту
пацијената; организује и спроводи преоперативну припрему пацијената, руководећи се
принципима медицинске доктрине у сарадњи са докторима других специјалности;
обавља оперативне захвате у операционим салама, за које је уже специјализован;
обезбеђује и спроводи постоперативни надзор; превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши преоперативну визиту
пацијената; организује и спроводи преоперативну припрему пацијената, руководећи се
принципима медицинске доктрине у сарадњи са докторима других специјалности;
обавља оперативне захвате у операционим салама, за које је специјализован;
обезбеђује и спроводи постоперативни надзор; превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних
пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва,
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;

- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕРВЕНТНОЈ РАДИОЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља послове интервентне
васкуларне / неваскуларне радиологије, послове радиографске дијагностике и остале
послове за које је специјализован и уже специјализован; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; врши пријем
и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; обавља и друге послове
у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕРВЕНТНОЈ РАДИОЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља послове интервентне
васкуларне / неваскуларне радиологије, послове радиографске дијагностике и остале
послове за које је специјализован; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде
и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за
коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из

делатности клинике и одговоран је за примену истих; спроводи специфично
онколошко лечење: обрада, планирање и спровођење зрачне терапије; активно
учествује у раду конзилијума уз доношење одлуке о начину лечења онколошких
пацијената; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне онколошке пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује онколошког
пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну
визиту хоспитализованих онколошких пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних
онколошких пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно онколошких пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке, патохистолошке, цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по
налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СА
ОБРАЗОВАНИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
КОЈЕ
ОВАВЉАЈУ
ПСИХИЈАТРИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ,
КОЈЕ
СУ
ОРГАНИЗОВАНЕ
ЗА
ДВАДЕСЕТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊА ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ
ПРИСТАНКА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује,
остварује психофармаколошки и психотерапеутски третман пацијената коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте често хетероагресивне, суицидалне и
халуцинантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну
документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује психотерапијски третман,
одређује психофармаколошку терапију и води лечење; обавештава и саветује
пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем, учествује у
социотерапијском раду и у психоедукативним састанцима са породицама пацијената;
обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје
стручно упутство у вези дијагностике и лечења и учествује у раду психијатријског
тима; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 2
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обезбеђује и спроводи лечење
оболелих и политрауматизованих пацијената; обезбеђује мере акутног и хроничног
бола; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обезбеђује и спроводи
интензивно лечење критично оболелих пацијената, обезбеђује и спроводи третман
акутног хроничног бола; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на
едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања
клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за
коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обезбеђује и спроводи
интензивно лечење критично оболелих пацијената, обезбеђује и спроводи третман
акутног хроничног бола; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног
усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на
имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и
спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији
плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту одређених
категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је уже специјализован; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; прати епидемиолошке ситуације у погледу болничких инфекција, поставња
дијагнозе болничких инфекција; приказује епидемиолошке ситуације на основу
прикупљених података и дневно извештава стручни колегијум стационарне установе;
учествује у припреми препорука за превенцију и сузбијање болничких инфекција;
прати примене препорука, поступака и мера за превенцију и сузбијање болничких
инфекција и врши процену примењених мера; прати, евидентира и пријављује
болничке инфекције према утврђеним приоритетима и изолатима бактерија од
епидемиолошког значаја; пружа стручну помоћ докторима медицине у свакодневном
раду; пријављује сумњу на епидемију болничких инфекција доктору медицине
специјалисти епидемиологије надлежног института; сарађује са доктором медицине
специјалистом епидемиологије надлежног института при истраживању епидемије и
утврђује препоруке и мере за сузбијање епидемије; даје препоруку задуженим лицима
при планирању грађевинских радова у установи са аспекта превенције и сузбијања
болничких инфекција; припрема периодичне извештаје који се након усвајања од
стране комисије достављају надлежном институту; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника,
кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; врши пријем и збрињавање
хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру
своје специјалности; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу
руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И
РЕАНИМАЦИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене

медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте; врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок
смрти; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца
Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНТЕРВЕНТНОЈ ЕНДОСКОПИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и

води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи здравствено васпитни рад; утврђује време и узрок смрти; Oбавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА БРОНХОСКОПИЈАМА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши фибероптичке
бронхоскопије током којих се раде ендоскопске биоприје, трансхброхијалне биопсије
под контролом рентгена, бронхоалвеоларне лавазе, фибераспирати за биограме и
антибиограме; превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и

збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи здравствено васпитни рад; утврђује време и узрок смрти; Oбавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БРОНХОСКОПИЈАМА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши фибероптичке
бронхоскопије током којих се раде ендоскопске биоприје, трансхброхијалне биопсије
под контролом рентгена, бронхоалвеоларне лавазе, фибераспирати за биограме и
антибиограме; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке
поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа
и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и
издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,

радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима;
спроводи активности стручног усавршавања
у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији
интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне
здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере
за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних
болести и других података у области здравствене заштите; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ЕНДОСКОПИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и

здравственим сарадницима; - планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи здравствено васпитни рад; утврђује време и узрок смрти; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНФЕКТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за
коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру
своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији
интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне
здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере
за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних

болести и других података у области здравствене заштите; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СПЕЦИЈАЛИСТА
ПОТПОМОГНУТОЈ ОПЛОДЊИ (БМПО)
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА

НА

БИОМЕДИЦИНСКИ

Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге
дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и из поступака БМПО (стимулација овулације, ултразвучна
фоликулометрија, аспирација јајних ћелија и поступак ембриотрансфера); обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКО – БИОХЕМИЈСКОЈ
ХЕМАТОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши припрему реагенаса и
апарата за рад, учествује у извођењу специјализованих лабораторијских анализа у
складу са номенклатуром услуга на терцијарном нивоу здравствене заштите; врши
надзор над лабораторијским техничарима и одобрава издавање лабораторијских
резултата; превенира и дијагностикује болести коришћењем специјализованих метода
и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; обавештава и саветује пацијента и породицу у
вези са здравственим стањем и лечењем; врши лабораторијску дијагностику хитних
пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва,
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из

одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља послове радиографске
дијагностике, радиографских прегледа, ултразвучне дијагностике и остале послове за
које је уже специјализован; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте и издаје потребну
документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;
обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и
лечењем; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији
медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за
коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје уже
специјалности; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу
руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника
и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;

- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља послове радиографске
дијагностике, радиографских прегледа, ултразвучне дијагностике и остале послове за
које је специјализован; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте и
издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; примењује одговарајуће мере
заштите пацијената, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења;
превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиозотопске дијагностике и
терапије и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног
усавршавања у оквиру своје специјалности; ради на имплементацији интегрисаног
здравственог информационог система; организује и спроводи мере и активности на
унапређењу здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок
смрти; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца
Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по
налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља послове специјалисте
клиничке фармакологије; поред фармакоинформатике учествује у креирању
постмаркетиншких студија, клиничком испитивању лекова и издавању артиста;
организује и анализира потрошњу лекова и предузима мере у циљу спровођења
фармакоекономичности; врши едукацију здравствених радника оптималној
фармакотерапији; учествује у доношењу најзначајнијих одлука везаних за стратегију
употребе лекова у хоспиталним условима; превенира, дијагностикује и лечи болести
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; учествује у конзилијарним прегледима; обавља свакодневну
визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у
вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног
усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на
имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и
спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НЕУРОХИРУРГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши преоперативну визиту
пацијената; организује и спроводи преоперативну припрему пацијената, руководећи се
принципима медицинске доктрине у сарадњи са докторима других специјалности;
обавља оперативне захвате у операционим салама, за које је специјализован;
обезбеђује и спроводи постоперативни надзор; превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и
руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши преоперативну визиту
пацијената; организује и спроводи преоперативну припрему пацијената, руководећи се
принципима медицинске доктрине у сарадњи са докторима других специјалности;
обавља оперативне захвате у операционим салама, за које је уже специјализован;
обезбеђује и спроводи постоперативни надзор; превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши преоперативну визиту
пацијената; организује и спроводи преоперативну припрему пацијената, руководећи се
принципима медицинске доктрине у сарадњи са докторима других специјалности;
обавља оперативне захвате у операционим салама, за које је специјализован;
обезбеђује и спроводи постоперативни надзор; превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и
руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНТЕРВЕНТНОЈ КАРДИОЛОГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља оперативне захвате у
катетеризационим салама, за које је специјализован; обавља неинвазивну
кардиолошку дијагностику; превенира, дијагностикује и лечи болести
кардиоваскуларног система коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по
налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; спроводи специфично
онколошко лечење: обрада, планирање и спровођење зрачне терапије; активно
учествује у раду конзилијума уз доношење одлуке о начину лечења онколошких
пацијената; превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне онколошке пацијенте, врши пријем и отпуст
пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује онколошког пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих онколошких пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних
онколошких пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно онколошких пацијената оболелих од
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља
послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; спроводи специфично
онколошко лечење: обрада, планирање и спровођење зрачне терапије; активно
учествује у раду конзилијума уз доношење одлуке о начину лечења онколошких
пацијената; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне онколошке пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује онколошког
пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну
визиту хоспитализованих онколошких пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних
онколошких пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно онколошких пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног
усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на
имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и
спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца
Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СА
ОБРАЗОВАНИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
КОЈЕ
ОВАВЉАЈУ
ПСИХИЈАТРИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ,
КОЈЕ
СУ
ОРГАНИЗОВАНЕ
ЗА
ДВАДЕСЕТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊА ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ
ПРИСТАНКА
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује,
остварује психофармаколошки и психотерапеутски третман пацијената коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте често хетероагресивне, суицидалне и
халуцинантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну
документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује психотерапијски третман,
одређује психофармаколошку терапију и води лечење; обавештава и саветује
пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем, учествује у
социотерапијском раду и у психоедукативним састанцима са породицама пацијената;
обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје
стручно упутство у вези дијагностике и лечења и учествује у раду психијатријског
тима; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 2
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обезбеђује и спроводи лечење
оболелих и политрауматизованих пацијената; обезбеђује мере акутног и хроничног
бола; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обезбеђује и спроводи
интензивно лечење критично оболелих пацијената, обезбеђује и спроводи третман
акутног хроничног бола; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке и менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног
усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему сачињава
извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок
смрти; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника
Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обезбеђује и спроводи
интензивно лечење критично оболелих пацијената, обезбеђује и спроводи третман
акутног хроничног бола; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге
дијагностие за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији
интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; активно учествује у раду
конзилијума, уз доношење Одлуке о начину лечења онколошких пацијената;
превенира, дијагностикује и лечи пацијенте са малигним болестима коришћењем
високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне онколошке пацијенте, врши пријем и отпуст
пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује онколошког пацијента и
породицу пре укључивања хемиотерапије, врши контролу пацијената у току припреме
хемиотерапије и збрињава онколошког пацијента од нежељених ефеката
хемиотерапије; обавља свакодневну визиту хоспитализованих онколошких
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних онколошких пацијената; ради на едукацији
медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
онколошких пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и
лечење је уже специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге
дијагностие за коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца
Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; активно учествује у раду
конзилијума, уз доношење Одлуке о начину лечења онколошких пацијената;
превенира, дијагностикује и лечипацијенте са малигним болестима, повреде и друге
физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне онколошке
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује онколошког пацијента и породицу пре укључивања хемиотерапије, врши
контролу пацијената у току припреме хемиотерапије и збрињава онколошког
пацијента од нежељених ефеката хемиотерапије; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих онколошких пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних
онколошких пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно онколошких пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по
налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести и менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног
усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је уже специјализован; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; Oбавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по
налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника,
кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; врши пријем и збрињавање
хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру
своје специјалности; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу
начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ЕНДОСКОПИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи здравствено васпитни рад; утврђује време и узрок смрти; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и
руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ДИЈАЛИЗИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника
Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
-на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ДИЈАЛИЗИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке и друге дијагностие за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и

евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног
усавршавања у оквиру своје специјалности; обавља послове обдукције и форензичког
рада на терену; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног
здравственог информационог система; организује и спроводи мере и активности на
унапређењу здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНФЕКТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; утврђује време и узрок смрти; Oбавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНФЕКТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске
и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; спроводи активности стручног
усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на
имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и
спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује
приоритетне здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и
спроводи мере за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и
незаразних болести и других података у области здравствене заштите; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца
Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СУБСПЕЦИЈАЛИСТА
ПОТПОМОГНУТОЈ ОПЛОДЊИ (БМПО)
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА

НА

БИОМЕДИЦИНСКИ

Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; утврђује време и узрок смрти; стара се за спровођење усвојених процедура и
протокола из делатности клинике и из поступака БМПО (стимулација овулације,
ултразвучна фоликулометрија, аспирација јајних ћелија и поступак ембриотрансфера);
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења
и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација

из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У МИКРОБИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног
усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на
имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и
спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца
Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из

одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СУБСПЕЦИЈАЛИСТА
У
ПАТОХИСТОЛОГИЈИ, ЦИТОЛОГИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА

ПАТОЛОГИЈИ,

Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; реализује макроскопски преглед
материјала и узоркује ткиво за патохистолошки преглед; поставља дијагнозу; ради на
едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања
клинике; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је
уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; ради у обдукционој сали; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПАТОЛОГИЈИ, ПАТОХИСТОЛОГИЈИ,
ЦИТОЛОГИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; реализује макроскопски преглед
материјала и узоркује ткиво за патохистолошки преглед; поставља дијагнозу; обавља
послове лабораторијске, патохистолошке, цитолошке и друге дијагностике за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру
своје специјалности; обавља послове обдукције; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКО – БИОХЕМИЈСКОЈ
ХЕМАТОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одељења – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши припрему реагенаса и
апарата за рад, учествује у извођењу специјализованих лабораторијских анализа у
складу са номенклатуром услуга на терцијарном нивоу здравствене заштите; врши
надзор над лабораторијским техничарима и одобрава издавање лабораторијских
резултата; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са
здравственим стањем и лечењем; врши лабораторијску дијагностику хитних
пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана

стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове лабораторијске и друге
дијагностике за коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКО – БИОХЕМИЈСКОЈ
ХЕМАТОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; врши припрему реагенаса и
апарата за рад, учествује у извођењу специјализованих лабораторијских анализа у
складу са номенклатуром услуга на терцијарном нивоу здравствене заштите; врши
надзор над лабораторијским техничарима и одобрава издавање лабораторијских
резултата; превенира и дијагностикује болести коришћењем специјализованих метода
и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; обавештава и саветује пацијента и породицу у
вези са здравственим стањем и лечењем; врши лабораторијску дијагностику хитних
пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва,
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и
руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; обавља послове радиографске
дијагностике, радиографских прегледа, ултразвучне дијагностике и остале послове за
које је специјализован; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте и
издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и
руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок
смрти; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме, по налогу начелника
Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником
оспецијализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених

сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
ШЕФ ОДСЕКА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и руководи стручним радом Одсека – Кабинета; врши контролу
извршења послова; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и одговоран је за примену истих; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке
и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији
интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме, по налогу начелника Одељења и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из

одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОХИРУРГИЈИ
Опис посла
- обавља преоперативне прегледе; спроводи хирушко лечење на срцу; обавља
оперативне захвате у операционим салама, за које је специјализован; превенира,
дијагностикује и лечи болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности Клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по
налогу шефа Одсека, начелника Одељења.
За свој рад одговоран шефу Одсека, начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НЕУРОХИРУРГИЈИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке
поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа
и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и
издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; врши преоперативну визиту пацијената; спроводи преоперативну
припрему пацијената, руководећи се принципима медицинске доктрине у сарадњи са
докторима других специјалности; обавља оперативне захвате у операционим салама,
за које је специјализован; спроводи постоперативни надзор; обавља и друге послове у
оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке
поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску

документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; стара се за
спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике; врши
преоперативну визиту пацијената; спроводи преоперативну припрему пацијената,
руководећи се принципима медицинске доктрине у сарадњи са докторима других
специјалности; обавља оперативне захвате у операционим салама, за које је уже
специјализован; спроводи постоперативни надзор; обавља и друге послове у оквиру
своје специјализације и уже специјализације по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке
поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа
и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и
издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим

стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; врши преоперативну визиту пацијената; спроводи преоперативну
припрему пацијената, руководећи се принципима медицинске доктрине у сарадњи са
докторима других специјалности; обавља оперативне захвате у операционим салама,
за које је специјализован; спроводи постоперативни надзор; обавља и друге послове у
оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНТЕРВЕНТНОЈ КАРДИОЛОГИЈИ
Опис посла
- обавља оперативне захвате у катетеризационим салама, за које је
специјализован; обавља неинвазивну кардиолошку дијагностику; превенира,
дијагностикује и лечи болести кардиоваскуларног система коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења;
реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке

и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; - планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији
интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите; обавља и друге послове у оквиру
своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕРВЕНТНОЈ РАДИОЛОГИЈИ
Опис посла
- обавља послове интервентне васкуларне / неваскуларне радиологије,
радиографске дијагностике и остале послове за које је специјализован; превенира,
дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; врши пријем
и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке
и друге дијагностие за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ
Опис посла
- спроводи специфично онколошко лечење: обрада, планирање и спровођење
зрачне терапије; активно учествује у раду конзилијума уз доношење одлуке о начину
лечења онколошких пацијената;
превенира, дијагностикује и лечи болести
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне онколошке пацијенте, врши пријем и отпуст
пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује онколошког пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих онколошких пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних
онколошких пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно онколошких пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана

медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
СА ОБРАЗОВАНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОЈЕ ОВАВЉАЈУ
ПСИХИЈАТРИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ,
КОЈЕ
СУ
ОРГАНИЗОВАНЕ
ЗА
ДВАДЕСЕТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊА ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ
ПРИСТАНКА
Опис посла
превенира,
дијагностикује,
остварује
психофармаколошки
и
психотерапеутски третман пацијената коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте често хетероагресивне, суицидалне и халуцинантне пацијенте, врши пријем
и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује психотерапијски третман, одређује психофармаколошку терапију и води
лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и
лечењем, учествује у социотерапијском раду и у психоедукативним састанцима са
породицама пацијената; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената,
прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења и учествује у
раду психијатријског тима; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на
едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања
клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике;
обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа

специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СА
ОБРАЗОВАНИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
КОЈЕ
ОВАВЉАЈУ
ПСИХИЈАТРИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ,
КОЈЕ
СУ
ОРГАНИЗОВАНЕ
ЗА
ДВАДЕСЕТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊА ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ
ПРИСТАНКА
Опис посла
превенира,
дијагностикује,
остварује
психофармаколошки
и
психотерапеутски третман пацијената коришћењем специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте често хетероагресивне, суицидалне и халуцинантне пацијенте, врши пријем
и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује психотерапијски третман, одређује психофармаколошку терапију и води
лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и
лечењем, учествује у социотерапијском раду и у психоедукативним састанцима са
породицама пацијената; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената,
прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења и учествује у
раду психијатријског тима; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; стара се за спровеђење
усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у
оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;

- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 2
Опис посла
- обезбеђује и спроводи лечење оболелих и политрауматизованих пацијената;
обезбеђује мере акутног и хроничног бола; превенира, дијагностикује и лечи болести,
повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован;
обавља
послове
лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3
Опис посла
- обезбеђује и спроводи интензивно лечење критично оболелих пацијената,
обезбеђује и спроводи третман акутног хроничног бола; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже специјализован, о
чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује
време и узрок смрти; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације и уже
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3
Опис посла
- обезбеђује и спроводи интензивно лечење критично оболелих пацијената,
обезбеђује и спроводи третман акутног хроничног бола; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за
коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ
Опис посла
- активно учествује у раду конзилијума, уз доношење Одлуке о начину лечења
онколошких пацијената; превенира, дијагностикује и лечи пацијенте са малигним
болестима коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне онколошке пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује онколошког
пацијента и породицу пре укључивања хемиотерапије, врши контролу пацијената у
току припреме хемиотерапије и збрињава онколошког пацијента од нежељених
ефеката хемиотерапије; обавља свакодневну визиту хоспитализованих онколошких
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних онколошких пацијената; ради на едукацији
медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
онколошких пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и
лечење је уже специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге
дијагностие за коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; стара се за
спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге
послове у оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ
Опис посла
- активно учествује у раду конзилијума, уз доношење Одлуке о начину лечења
онколошких пацијената; превенира, дијагностикује и лечи пацијенте са малигним
болестима коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и
процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
прегледа хоспитализоване и амбулантне онколошке пацијенте, врши пријем и отпуст
пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,

одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује онколошког пацијента и
породицу пре укључивања хемиотерапије, врши контролу пацијената у току припреме
хемиотерапије и збрињава онколошког пацијента од нежељених ефеката
хемиотерапије; обавља свакодневну визиту хоспитализованих онколошких
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних онколошких пацијената; спроводи здравствену
заштиту одређених категорија становништва, односно онколошких пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке, патохистолошке, цитолошке и друге
дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији
интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених
процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести и менталне поремећаје коришћењем
високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту

одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; стара се за спровеђење усвојених процедура
и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; стара се за спровеђење усвојених
процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И
РЕАНИМАЦИЈИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на
едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања
клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за
коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; стара се за спровеђење усвојених
процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје
специјализације и уже специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа

специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
РЕАНИМАЦИЈИ

СПЕЦИЈАЛИСТА

У

УРГЕНТНИМ

СЛУЖБАМА

И

Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;

- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНТЕРВЕНТНОЈ ЕНДОСКОПИЈИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке
поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената
оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;
обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи здравствено васпитни рад; утврђује време
и узрок смрти; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности
клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације и уже
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БРОНХОСКОПИЈАМА
Опис посла
- врши фибероптичке бронхоскопије током којих се раде ендоскопске биоприје,
трансхброхијалне биопсије под контролом рентгена, бронхоалвеоларне лавазе,
фибераспирати за биограме и антибиограме; превенира, дијагностикује и лечи болести
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ЕНДОСКОПИЈИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене

медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже специјализован, о
чему сачињава извештај; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи здравствено васпитни рад; утврђује време и узрок смрти; стара се
за спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и
друге послове у оквиру своје специјализације и уже специјализације по налогу шефа
Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ЕНДОСКОПИЈИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за
коју је специјализован, о чему сачињава извештај; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији
интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених
процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ДИЈАЛИЗИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести
коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже специјализован, о
чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; стара се
за спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и

друге послове у оквиру своје специјализације и уже специјализације по налогу шефа
Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ДИЈАЛИЗИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за
коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
обавља послове обдукције и форензичког рада на терену; утврђује време и узрок
смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; стара се
за спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и
друге послове у оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНФЕКТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем високо
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује субспецијалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже специјализован, о
чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује
време и узрок смрти; стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике обавља и друге послове у оквиру своје специјализације и уже
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА ИНФЕКТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне
пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;
ради на едукацији медицинских кадрова; спроводи здравствену заштиту одређених
категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке
и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима;
спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите;
индентификује приоритетне здравствене потребе становништва у локалној заједници,
дефинише и спроводи мере за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању
заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите;
стара се за спровођење усвојених процедура и протокола из делатности клинике;
обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;

- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СУБСПЕЦИЈАЛИСТА
ПОТПОМОГНУТОЈ ОПЛОДЊИ (БМПО)

НА

БИОМЕДИЦИНСКИ

Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на
едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања
клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за
коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; - планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; стара се за спровеђење усвојених
процедура и протокола из делатности клинике и из поступака БМПО (стимулација
овулације, ултразвучна фоликулометрија, аспирација јајних ћелија и поступак
ембриотрансфера); обавља и друге послове у оквиру своје специјализације и уже
специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СПЕЦИЈАЛИСТА
ПОТПОМОГНУТОЈ ОПЛОДЊИ (БМПО)

НА

БИОМЕДИЦИНСКИ

Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике и из поступака БМПО (стимулација овулације, ултразвучна
фоликулометрија, аспирација јајних ћелија и поступак ембриотрансфера); обавља и
друге послове у оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СУБСПЕЦИЈАЛИСТА
У
ПАТОХИСТОЛОГИЈИ, ЦИТОЛОГИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ

ПАТОЛОГИЈИ,

Опис посла
- реализује макроскопски преглед материјала и узоркује ткиво за
патохистолошки преглед; поставља дијагнозу; ради на едукацији медицинских
кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања клинике; обавља
послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; ради у обдукционој сали; стара се за спровеђење
усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у
оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека, начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека, начелнику Одељења и руководиоцу
Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПАТОЛОГИЈИ, ПАТОХИСТОЛОГИЈИ,
ЦИТОЛОГИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ
Опис посла
- реализује макроскопски преглед материјала и узоркује ткиво за
патохистолошки преглед; поставља дијагнозу; обавља послове лабораторијске,
патохистолошке, цитолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему
сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; обавља
послове обдукције; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКО – БИОХЕМИЈСКОЈ
ХЕМАТОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- врши припрему реагенаса и апарата за рад, учествује у извођењу
специјализованих лабораторијских анализа у складу са номенклатуром услуга на
терцијарном нивоу здравствене заштите; врши надзор над лабораторијским
техничарима и одобрава издавање лабораторијских резултата; превенира,
дијагностикује и лечи болести коришћењем високо специјализованих метода и
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију; обавештава и саветује пацијента и породицу у
вези са здравственим стањем и лечењем; врши лабораторијску дијагностику хитних
пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана
стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове лабораторијске и друге
дијагностике за коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и
протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје
специјализације и уже специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКО – БИОХЕМИЈСКОЈ
ХЕМАТОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- врши припрему реагенаса и апарата за рад, учествује у извођењу
специјализованих лабораторијских анализа у складу са номенклатуром услуга на
терцијарном нивоу здравствене заштите; врши надзор над лабораторијским
техничарима и одобрава издавање лабораторијских резултата; превенира и
дијагностикује болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са
здравственим стањем и лечењем; врши лабораторијску дијагностику хитних
пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва,
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; обавља послове лабораторијске и друге дијагностике за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;
организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; стара се
за спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике; Oбавља и
друге послове у оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- обавља послове радиографске дијагностике, радиографских прегледа,
ултразвучне дијагностике и остале послове за које је специјализован и уже
специјализован; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге поремећаје
коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и
процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; врши пријем
и збрињавање хитних пацијената; ради на едукацији медицинских кадрова; учествује у
реализацији плана стручног усавршавања клинике; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован; обавља послове
лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему
сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; стара се за спровеђење
усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у
оквиру своје специјализације и уже специјализације по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења..
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- обавља послове радиографске дијагностике, радиографских прегледа,
ултразвучне дијагностике и остале послове за које је специјализован; превенира,
дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје

коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте и издаје потребну документацију о
резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и
саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; врши пријем
и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке
и друге дијагностие за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ
Опис посла
- примењује одговарајуће мере заштите пацијената, заштите особља и простора
и прати нежељена дејства зрачења; превенира, дијагностикује и лечи болести
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа
хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст пацијената и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке,
дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и
води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и
збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,

дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиозотопске дијагностике и терапије и друге дијагностике за коју је специјализован,
о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи
активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; ради на
имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и
спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; стара се за
спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге
послове у оквиру своје специјализације по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и
руководиоца Клинике.
За свој рад одговаран је шефу Одсека, начелнику Одељења и руководиоцу
Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећај коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења;
реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и
породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту
хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези
дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; ради на
едукацији медицинских кадрова; учествује у реализацији плана стручног усавршавања
клинике; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже
специјализован; обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за
коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење

здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; стара се за спровеђење усвојених
процедура и протокола из делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје
специјализације и уже специјализације по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- испит / рад из уже специјализације;
- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећај коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и
отпуст пацијената и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције; поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези
са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих
пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља послове лабораторијске,
радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу
здравствене заштите; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из
делатности клинике; обавља и друге послове у оквиру своје специјализације по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека, начелнику Одељења.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА И У
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ
Опис посла
- обавља послове доктора медицине специјалисте клиничке фармакологије;
врши клиничко испитивање лекова и издавање атиста за регистрацију нових лекова;
врши фармаколошко испитивање; прати проучавање нежељених ефекта лекова; врши
анализу потрошње лекова у циљу спровођења фармакоекономичности примењених
лекова; обавља послове фармакоинформатике – пружања свеобухватних информација
о лековима; врши едукацију здравственог особља и преношење сазнања о новим
лековима; врши консултативне прегледе у организационим јединицама; учествује у
конзилијарним прегледима и визитама у организационим јединицама; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговаран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
Опис посла
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и
менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену
принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором
доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену заштиту
становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок
смрти; стара се за спровеђење усвојених процедура и протокола из делатности
клинике; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника
Одељења.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР
ГЛАВНА СЕСТРА КЛИНИКЕ / ЦЕНТРА
Опис посла
- врши организацију и координацију рада на спровођењу неге и терапије на
Клиници; надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом;
води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених с посла; израђује
месечне извештаје; контролише утрошак лекова и санитетског материјала; одговорна
је за снадбевање потрошног материјала; планира, организује и спроводи стручно
усавршавање медицинских сестара / техничара и виших медицинских сестара /
техничара; контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања,
спречавања и сузбијања болничких инфекција на клиници; учествује у главној и
техничкој визити; води евиденцију санитарних прегледа радника; организује
требовање хране и контролише начин деобе исте; организује поправку медицинских
апарата и инструмената; одговорна је за прописно вођење медицинске документације
и евиденције; одговорна је за организацију одлагања и уклањања медицинског отпада
на прописани начин; обавља сложене медицинске мере код пацијената у поступку
неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу руководиоца Клинике и главне сестре / главног
техничара Клиничког центра.
За свој рад одговорна је руководиоцу Клинике и главној сестри / главном
техничару Клиничког центра;

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР
ГЛАВНА СЕСТРА КЛИНИКЕ / ЦЕНТРА
Опис посла
- врши организацију и координацију рада на спровођењу неге и терапије на
Клиници; надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом;
води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених с посла; израђује
месечне извештаје; контролише утрошак лекова и санитетског материјала; одговорна
је за снадбевање потрошног материјала; планира, организује и спроводи стручно
усавршавање медицинских сестара / техничара и виших медицинских сестара /
техничара; контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања,
спречавања и сузбијања болничких инфекција на клиници; учествује у главној и
техничкој визити; води евиденцију санитарних прегледа радника; организује
требовање хране и контролише начин деобе исте; организује поправку медицинских
апарата и инструмената; одговорна је за прописно вођење медицинске документације
и евиденције; одговорна је за организацију одлагања и уклањања медицинског отпада
на прописани начин; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и
ширење интрахоспиталних инфекција; обавља медицинске мере код пацијента у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; прати опште стање пацијента,
мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме и по налогу руководиоца Клинике и главне
сестре/главног техничара Клиничког центра.
За свој рад одговорна је руководиоцу Клинике и главној сестри/главном
техничару Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ
ГЛАВНА СЕСТРА ЦЕНТРА
Опис посла
- одговорна је за организацију, координацију и контролу рада медицинских
сестара / техничара, виших медицинских сестара / техничара и лабораторијских
техничара у Центру за нуклеарну медицину који раде са отвореним изворима зрачења
у склопу дијагностичких и терапијских процедура; организује периодичну едукацију
медицинског особља са средњом и вишом стручном спремом у складу са новом
методологијом и стара се о мерама заштите од јонизујућег зрачења запослених у
Центру за нуклеарну медицину; врши надзор утрошака радиоизотопског и пратећег
материјала; учествује у припреми и апликовању дијагностичких и терапијских
радиоизотопских доза; одговорна је за припрему радиоизотопског материјала;
одговорна је за организацију и контролу чувања и уклањања радиоактивног отпада;
води евиденцију о редовном годишњем прегледу запослених у Центру за нуклеарну
медицину у зони са отвореним изворима зрачења; води евиденцију о радном времену
и одсуствовању запослених с посла; израђује месечне извештаје; одговорна је за
благовремено требовање лекова и санитетског потрошног материјала; планира,
организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара / техничара и
виших медицинских сестара / техничара; контролише утрошке лекова и санитетског
материјала; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење
интрахоспиталних инфекција; организује требовање хране и контролише начин деобе
исте; организује поправку медицинских апарата и инструмената; одговорна је за
прописно вођење медицинске документације и евиденције; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме и по налогу руководиоца Клинике и главне
сестре/главног техничара Клиничког центра.
За свој рад одговорна је руководиоцу Клинике и главној сестри/главном
техничару Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЦЕНТРА
Опис посла
- непосредно учествује у организацији рада лабораторија у Центру за
патологију и патолошку анатомију; учествује у планирању и изради извештаја о раду
лабораторија Центра за патологију и патолошку анатомију; организује периодичну
едукацију медицинског особља са средњом и вишом стручном спремом у складу са
новом методологијом; води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених
с посла и израђује месечне извештаје; организује евиденцију и попис потрошног

материјала и сл. у Центру за патологију и патолошку анатомију; непосредно се
укључује у поступку набавке, коришћења и потрошње хемикалија и других средстава
у Центру за патологију и патолошку анатомију и учествује у контроли залиха у
магацину; контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским
отпадом; контролише рад хигијеничара и помоћног особља у обдукционој и
биопсијској сали; учествује у едукацији млађих кадрова у лабораторијама Центра за
патологију и патолошку анатомију; помаже у раду директору и начелницима Центра
за патологију и патолошку анатомију; води евиденцију о санитарном и редовном
годишњем прегледу запослених; прима оперативни и ендоскопски материјал; уписује
основне податке о пацијенту и примљеном материјалу у књигу биопсијски протокол;
учествује у раду биопсијске, некропсијске, хистохемијске, цитолошке и имуноцитохемијске лабораторије; ради у цитолошкој амбуланти; прави цитолошке размазе
свих секрета и екскрета; прави растворе за цитолошка бојења и боји полочице са
наведеним материјалом; врши предтретман ткивних пресека; раствара моноклонална и
поликлонална антитела и добијене пресеке боји различитим имунохемијским
методама: ПАП, АПААП, АБЦ, ЛСАБ2 и врши контрастирање хематоксилином или
другом бојом за једра; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу руководиоца Центра за патологију и патолошку анатомију и главној
сестри/главном техничару Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Центра за патологију и патолошку
анатомију и главној сестри/главном техничару/ Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- средње образовање;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЦЕНТРА
Опис посла
- организује и координира рад на обављању биохемијске дијагностике у Центру
за медицинску и клиничку биохемију; организује и спроводи пријем и узимање,
чување и дистрибуцију биолошког материјала; спроводи набавку и складиштење
реагенаса и потрошног материјала; води евиденцију набавке реагенаса, хемикалија,
потрошног материјала и опреме; уводи у рад лабораторијске раднике са средњом
стручном спремом; организује контролу рада, одређује дневне радне задатке и
распоред лабораторијских радника; води евиденцију о радном времену и
одсуствовању запослених с посла; израђује месечне извештаје; стара се о спровођењу
хигијене, сигурности и заштите лабораторијских радника; води евиденцију о броју и
врсти урађених анализа, као и о контроли квалитета урађених анализа; контролише
поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом; сарађује са
биохемичарима на реализацији клиничких трајала и научно истраживачких
пројеката; води евиденцију санитарних прегледа радника; одговоран је за прописно
вођење медицинске документације и евиденције; врши узорковање биолошког
материјала, припрема узорке, реагенсе и подлоге за лабораторијска испитивања у
Центру за медицинску и клиничку биохемију; припрема, одржава и врши контролу
исправности опреме и прибора за рад; врши лабораторијске анализе у складу са

номенклатуром услуга на терцијалном нивоу здравствене заштите; ради на
анализаторима; води евиденцију обављених анализа и изолованих препарата у Центру
за медицинску и клиничку биохемију; спроводи активност стручног усавршавања у
области лабораторијске технике; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу руководиоца Центра за медицинску и клиничку биохемију и главне
сестре/главног техничара Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Центра за медицинску и клиничку
биохемију и главној сестри/главном техничару Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- средње образовање;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЦЕНТРА
Опис посла
- врши организацију, координацију и контролу рада са изворима јонизујућег
зрачења у склопу дијагностике и интервентних радиолошких процедура; организује
периодичну едукацију радиолошких техничара и у складу са саврменим
технологијама; стара се о мерама заштите од јонизујућег зрачења; стара се о
безбедном функционисању апарата (рендгенских апарата и магнетне резонанце); врши
унутрашњу проверу квалитета рада виших радиолошких техничара; контролише рад
радиолошких техничара, учествује у процесу планирања, контроли и статистичком
извештавању као и праћењу квалитета рада; израђује распоред рада запослених,
месечне и друге извештаје;
организује и контролише одржавање хигијене;
контролише утрошак материјала и стара се о редовном снабдевању истог; контролише
поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом; контролише
спровођење утврђени процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања
болничких инфекција; води евиденцију о санитарном и редовном годишњем прегледу
запослених; организује поправку медицинских апарата; организује вођење медицинске
документације и евиденције; даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о
понашању приликом снимања; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;
снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; примењује одговарајуће
мере заштите пацијента, заштите особља и простора; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу руководиоца Центра и главне сестре/главног
техничара Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Центра и главној сестри/главном
техничару Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:

- средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет
година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
ГЛАВНИ ТЕРАПЕУТ КЛИНИКЕ
Опис посла
- организује, обједињава рад терапеута на нивоу Клинике и одговоран је за
правилно функционисање терапеутских послова Клинике; стара се за несметано
спровођење медицинске рехабилитације пацијената према усвојеној медицинској
доктрини; планира и предлаже набавку опреме и материјала за рад терапеута Клинике;
води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених физиотерапеута с
посла; води администрацију везану за терапију и потребну медицинску
документацију; присуствује радним састанцима са руководиоцима Клинике;
организује стручне и друге састанке са терапеутима и одговара за његово извршење;
прави програм стручног усавршавања терапеута; пише годишње извештаје о раду
терапија и др.; координира рад терапија са осталим одељењима у Клиници; спроводи
самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације
(хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на
основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и
рехабилитације; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за
физикалну терапију,
oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; контролише спровођење мера за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; одговоран је за организацију
одлагања и уклањања медицинског отпада на прописани начин; спрoвoди
кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; увoди у пoсao
нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; учи и мoтивише пaциjeнтa
дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa
прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и
пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу руководиоца Клинике и главне сестре/главног
техничара Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Клинике и главној сестри/главном
техничару Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; одговорна је за требовање и контролу
утрошка лекова и санитетског материјала Одељења; одговорна је за заказивање
дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је за фактурисање услуга
санитетског материјала и потрошног материјала на Одељењу; одговорна је за израду
месечних и периодичних извештаја пружених услуга Одељења; одговорна је за
контролу хигијене пацијената и простора за рад Одељења; планира и пружа услуге
процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
обавља сложене медицинске мере код пацијента у поступку неге, терапије,
дијагностике и рехабилитације; врши припрему пацијента и асистира лекару при
интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; прати опште стање
пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема
простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала;
контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне
сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала
Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура;
одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала;
одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; учествује
у визитама, обавља сложене медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента и посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; даје обавештења и информације о

пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; контролише
дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене пацијената и
просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и
ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и уклањање медицинског
отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ХЕМОДИЈАЛИЗИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијента, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала као и
материјала за перитонеумску дијализу; одговорна је за заказивање дијагностичких и
терапијских процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и
потрошног материјала; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља сложене медицинске мере код
пацијента у поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента,
посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; едукује пацијента и
чланове породице у вези обављања процедуре перитонеумске дијализе; врши замену
перитонеумског међукатетера; даје обавештења и информације о пацијентима; води
евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; контролише дистрибуцију хране у
Одељењу; задужена је за контролу хигијене пацијената и просторија Одељења;
контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних
инфекција; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани
начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника
Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;

- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША
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Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала;
одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; збрињава пацијенте и
узима материјал за лабораторијско и микробиолошко испитивање; поставља пацијента
на монитор-врши 24 часовно праћење инфузионих пумпи и правилно прикључивање
хемиотерапије (у радиотерапији); врши контролу исправности монитор пацијент;
одлаже и уклања медицински, инфективни и цитотоксични отпад на прописани начин;
врши припрему, реституцију и апликацију хемиотерапије; праћење тосичних ефеката
хемиотерапије; врши посебну заштиту ампулираних цитостатика од светлости пре
апликације; храни пацијенте којима је потребна помоћ; превенција декубита; планира
и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом
и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску
документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијента у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару при
интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења
и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала;
одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; учествује у визитама,
обавља сложене медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије и
дијагностике; учествује у пријему пацијента и посматра пацијента и обавештава
лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне
функције и друге показатеље; даје обавештења и информације о пацијентима; води
евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; контролише дистрибуцију хране у
Одељењу; задужена је за контролу хигијене пацијената и просторија Одељења;
контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних
инфекција; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани
начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника
Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише
интензивну негу и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене
здравствене неге; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура;
одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала;
одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; обавља
сложене медицинске мере код пацијената у поступку интензивне неге, терапије и
дијагностике; врши припрему пацијента и асистира лекару при интервенцијама које
захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему пацијента, визити, посматра
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; даје обавештења и информације о
пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; задужена је за

контролу хигијене пацијената и просторија Одељења; контролише дистрибуцију хране
у Одељењу; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење
интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада
на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
АКУШЕРСТВУ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

/

ТЕХНИЧАР

У

ГИНЕКОЛОГИЈИ

И

Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијенткиња, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене
неге у Одељењу; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала у Одељењу; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала у Одељењу; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља сложене медицинске мере код
пацијенткиња у поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему и
посматра пацијенткиње и обавештава лекара о стању пацијенткиња; даје обавештења и
информације о пацијентињама; води евиденцију о кретању хоспиталних
пацијенткиња; контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу
хигијене пацијенткиња и просторија Одељења; контролише спровођење мера за
сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање
и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР / БАБИЦА У ПОРОДИЛИШТУ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијенткиња, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене
неге у Одељењу; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и
потрошног материјала; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; прихвата и успоставља комуникацију са пацијенткињом; припрема
трудницу за преглед и порођај и даје савете пацијенткињи; асистира акушеру у току
порођаја; збрињава мајку након порођаја; прати опште стање труднице, мери и
евидентира виталне параметре; учествује у визитама, обавља сложене медицинске
мере код труднице у поступку неге, терапије и дијагностике; даје обавештења и
информације о пацијенткињама; води евиденцију о кретању хоспиталних
пацијенткиња; спроводи хигијенски третман пацијенткињама; контролише
спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне
сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

/

ТЕХНИЧАР

НА

НЕОНАТОЛОГИЈИ

Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала;
одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала;
одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; учествује
у визитама, обавља сложене медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије и дијагностике; даје обавештења и информације о пацијентима; води
евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; спроводи хигијенски третман
пацијената; учествује у пријему пацијената и прати опште стање пацијената, мери и
евидентира виталне функције; обавља општу и специјалну негу деце; контролише
спровођење исхране деце; даје Законом обавезне вакцине; обавља сложене

медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије, дијагностике и
рехабилитације; контролише прикупљање материјала за лабораторијске и друге
анализе; бави се здравствено – васпитним радом родитеља; контролише дистрибуцију
хране у Одељењу; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење
интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада
на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

/

ТЕХНИЧАР

У

OПЕРАЦИОНОЈ

САЛИ

Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара (анестетичара) Одељења; одговорна је за требовање
и контролу утрошка лекова и санитетског материјала Одељења; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала Одељења;
одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга;
одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура; обавља сложене
медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије, дијагностике и
рехабилитације; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; организује
отпуст и транспорт пацијента и збрињавање умрлог; води посебну евиденцију
наркотика, одговорна је за њихово чување и издавање у складу са прописима;
обезбеђује и спроводи примену техника опште ендотрахеалне, интравенске анестезије
и техника опште и регионалне анестезије кроз познавање технологије, а на основу
медицинске доктрине и постулата модерне анестезиолошке праксе; учествује у визити,
посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; даје обавештења и
информације о пацијентима; задужена је за контролу хигијене пацијената и просторија
Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење
интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада
на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

/

ТЕХНИЧАР

У

OПЕРАЦИОНОЈ

САЛИ

Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара (инструментара) Одељења; одговорна је за
требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала Одељења; одговорна
је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала Одељења;
одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; врши
припрему пацијената и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу
стручност и вештину; задужена је за контролу хигијене у просторији за стерилизацију,
операционим салама и пратећим просторијама; контролише исправност, требовање и
дистрибуцију оперативног рубља; одговарна је за стерилност медицинских
инструмената и материјала; одговорна је за исправност средстава за прање и
дезинфекцију оперативног поља; контролише исправност евиденције о дужини
трајања стерилности стерилисаног материјала; контролише спровођење мера за
сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање
и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕРВЕНТНИМ ПРОЦЕДУРАМА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; одговорна је за требовање и контролу
утрошка лекова и санитетског материјала Одељења; одговорна је за заказивање
дијагностичких и терапијских процедура Одељења; одговорна је за фактурисање
услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за израду
месечних и периодичних извештаја пружених услуга; одговорна је за контролу
хигијене пацијената и простора за рад у Одељењу; планира и пружа услуге процеса
здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

обавља сложене медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије,
дијагностике и рехабилитације; врши припрему пацијента и асистира лекару при
интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; прати опште стање
пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема
простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; контролише
спровођење мера за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на
прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И
РЕАНИМАЦИЈИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА КЛИНИКЕ / ЦЕНТРА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијента, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља сложене медицинске мере код
пацијента у поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијената и
посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; даје обавештења и
информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената;
контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене
пацијената и просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и
уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ ОДГОВОРНА
СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља сложене медицинске мере код
пацијената у поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента,
посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; обезбеђује пратњу
пацијената код заказаних дијагностичких и консултативних процедура,
консултативних прегледа и транспорта у другу установу у договору са главном сестом
Центра; даје обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију о кретању
хоспиталних пацијената; контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за
контролу хигијене пацијента и просторија Одељења; контролише спровођење мера за
сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање
и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ
ОДЕЉЕЊИМА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског

материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља сложене медицинске мере код
пацијената у поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијената и
посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; даје обавештења и
информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената;
контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене
пацијената и просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и
уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- одговорна је за организацију, координацију и контролу рада медицинских
сестара / техничара, виших медицинских сестара / техничара и лабораторијских
техничара у Одељењу / Кабинету који раде са отвореним изворима зрачења у склопу
дијагностичких и терапијских процедура; стара се о мерама заштите од јонизујућег
зрачења запослених у Одељењу / Кабинету; врши надзор утрошака радиоизотопског и
пратећег материјала; учествује у припреми и апликовању дијагностичких и
терапијских радиоизотопских доза; одговорна је за припрему радиоизотопског
материјала; одговорна је за организацију и контролу чувања и уклањања
радиоактивног отпада; израђује месечне извештаје; одговорна је за благовремено
требовање лекова и санитетског потрошног материјала у Одељењу / Кабинету; врши
надзор утрошка лекова и санитетског материјала у Одељењу / Кабинету; одговорна је
за прописно вођење медицинске документације и евиденције; обавља и друге послове
у оквиру своје стручне спреме и по налогу начелника Одељења / Кабинета и главне
сестре Центра.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења / Кабинета и главној сестри
Центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
ОДГОВОРНИ ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- врши организацију, координацију и контролу рада са изворима јонизујућег
зрачења у склопу дијагностике; стара се о мерама заштите од јонизујућег зрачења;
стара се о безбедном функционисању рендгенских апарата; израђује распоред рада
запослених, месечне и друге извештаје; организује и контролише одржавање хигијене;
контролише утрошак материјала и стара се о редовном снабдевању истог; врши
контролу и евиденцију утрошеног материјала; контролише поштовање утврђених
процедура за управљање медицинским отпадом; контролише спровођење утврђених
процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција;
организује поправку медицинских апарата; организује вођење медицинске
документације и евиденције; даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о
понашању приликом снимања; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;
снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; самостално спроводи
радиографије стандардном и специјалном радиографском техником; примењује
одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре
Клинике.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет
година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; одговорна је за требовање и контролу
утрошка лекова и санитетског материјала Одељења; одговорна је за заказивање

дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је за фактурисање услуга
санитетског материјала и потрошног материјала Одељења; одговорна је за израду
месечних и периодичних извештаја пружених услуга Одељења; одговорна је за
контролу хигијене пацијената и простора за рад у Одељењу; планира и пружа услуге
процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије, дијагностике и
рехабилитације; врши припрему пацијената и асистира лекару при интервенцијама;
прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на
прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу и
терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала Одељења;
одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; учествује у визитама,
обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије и дијагностике;
учествује у пријему пацијента, посматра пацијента и обавештава лекара о стању
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; даје обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију о кретању
хоспиталних пацијената; контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за
контролу хигијене пацијената и просторија Одељења; контролише спровођење мера за
сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и
уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ И ХЕМИОТЕРАПИЈИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала;
одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; збрињава пацијенте и
узима материјал за лабораторијско и микробиолошко испитивање; поставља пацијента
на монитор-врши 24 часовно праћење инфузионих пумпи и правилно прикључивање
хемиотерапије; врши контролу исправности монитор пацијент; одлаже и уклања
медицински, инфективни и цитотоксични отпад на прописани начин; врши припрему,
реституцију и апликацију хемиотерапије; праћење тосичних ефеката хемиотерапије;
врши посебну заштиту ампулираних цитостатика од светлости пре апликације; одлаже
и уклања медицински, инфективни и цитотоксични отпад на прописани начин; храни
пацијенте којима је потребна помоћ; превенција декубита; планира и пружа услуге
процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
обавља медицинске мере код пацијента у поступку неге, терапије, дијагностике и
рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши
припрему пацијента и асистира лекару при интервенцијама; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења
и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕЊУ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента, посматра

пацијента и обавештава лекара стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; даје обавештења и информације о
пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; контролише
дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене пацијената и
просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и
ширење интрахоспиталних инфекција;
контролише одлагање и уклањање
медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри / техничару
Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге;
одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала;
одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; учествује у визитама,
обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије и дијагностике;
учествује у пријему пацијента, посматра пацијента и обавештава лекара о стању
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; даје обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију о
кретању хоспиталних пацијената; контролише дистрибуцију хране у Одељењу;
задужена је за контролу хигијене пацијената и просторија Одељења; контролише
спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне
сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише
интензивну негу и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене
здравствене неге Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и
санитетског материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и
терапијских процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и
потрошног материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних
извештаја пружених услуга; учествује у визитама, обавља медицинске мере код
пацијената у поступку интензивне неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему
пацијента, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште
стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; даје
обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних
пацијената; контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу
хигијене пацијената и просторија Одељења; контролише спровођење мера за
сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање
и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу и
терапију пацијенткиња, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге у
Одељењу; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала у
Одељењу; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских процедура; одговорна је
за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала у Одељењу;
одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; учествује у
визитама, обавља медицинске мере код пацијенткиња у поступку неге, терапије и
дијагностике; учествује у пријему и посматра пацијенткиње и обавештава лекара о стању
пацијенткиња; даје обавештења и информације о пацијентињама; води евиденцију о кретању
хоспиталних пацијенткиња; контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за
контролу хигијене пацијенткиња и просторија Одељења; контролише спровођење мера за
сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и
уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.

Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У OПЕРАЦИОНОЈ САЛИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара (анестетичара) Одељења; одговорна је за требовање
и контролу утрошка лекова и санитетског материјала Одељења; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; одговорна је за
заказивање дијагностичких и терапијских процедура; обавља медицинске мере код
пацијената у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; води евиденцију
о кретању хоспиталних пацијената; организује отпуст и транспорт пацијента и
збрињавање умрлог; води посебну евиденцију наркотика, одговорна је за њихово
чување и издавање у складу са прописима; обезбеђује и спроводи примену техника
опште ендотрахеалне, интравенске анестезије и техника опште и регионалне
анестезије кроз познавање технологије, а на основу медицинске доктрине и постулата
модерне анестезиолошке праксе; учествује у визити, посматра пацијента и обавештава
лекара о стању пацијента; даје обавештења и информације о пацијентима; задужена је
за контролу хигијене пацијената и просторија Одељења; контролише спровођење мера
за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; контролише
одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре
Клинике
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У OПЕРАЦИОНОЈ САЛИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара (инструментара) Одељења; одговорна је за
требовање и контролу утрошка лекова и санитетског материјала; одговорна је за
фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног материјала; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; врши припрему
пацијената и асистира лекару при интервенијама; задужена је за контролу хигијене у

просторији за стерилизацију, операционим салама и пратећим просторијама;
контролише исправност, требовање и дистрибуцију оперативног рубља; одговарна је
за стерилност медицинских инструмената и материјала; одговорна је за исправност
средстава за прање и дезинфекцију оперативног поља; контролише исправност
евиденције о дужини трајања стерилности стерилисаног материјала; контролише
спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне
сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕРВЕНТНИМ ПРОЦЕДУРАМА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; одговорна је за требовање и контролу
утрошка лекова и санитетског материјала Одељења; одговорна је за заказивање
дијагностичких и терапијских процедура Одељења; одговорна је за фактурисање
услуга санитетског материјала и потрошног материјала Одељења; одговорна је за
израду месечних и периодичних извештаја пружених услуга; одговорна је за контролу
хигијене пацијената и простора за рад Одељења; планира и пружа услуге процеса
здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије, дијагностике и
рехабилитације; врши припрему пацијента и асистира лекару при интервенцијама;
прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
контролише спровођење мера за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у
набавци потребног материјала; контролише одлагање и уклањање медицинског отпада
на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР
РЕАНИМАЦИЈИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

У

УРГЕНТНИМ

СЛУЖБАМА

И

Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијента, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља медицинске мере код пацијента у
поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента и посматра
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; даје обавештења и информације о
пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; контролише
дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене пацијената и
просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и
ширење интрахоспиталних инфекција; контролише одлагање и уклањање медицинског
отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СА
ОБРАЗОВАНИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
КОЈЕ
ОБАВЉАЈУ
ПСИХИЈАТРИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ,
КОЈЕ
СУ
ОРГАНИЗОВАНЕ
ЗА
ДВАДЕСТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ
ПРИСТАНКА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента, посматра
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; врши по налогу доктора
специјалисте механичку фиксацију узнемирених, суицидалних, хетероагресивних и
халуцинантних пацијената; спроводи комплетну, осим здравствене и психијатријску

негу, што између осталог подразумева сталну комуникацију са пацијентима и
члановима породице; даје обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију
о кретању хоспиталних пацијената; контролише дистрибуцију хране у Одељењу;
задужена је за контролу хигијене пацијената и просторија Одељења; контролише
спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
контролише одлагање и уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне
сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента, посматра
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; обезбеђује пратњу пацијената код
заказаних дијагностичких и консултативних процедура, консултативних прегледа и
транспорта у другу установу у договору са главном сестом Центра; даје обавештења и
информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената;
контролише дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене
пацијента и просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
контролише одлагање и
уклањање медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР
ОДЕЉЕЊИМА
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

НА

ОСТАЛИМ

БОЛНИЧКИМ

Опис посла
- организује и координира рад виших медицинских сестара / техничара и
медицинских сестара – техничара Одељења; организује, спроводи и контролише негу
и терапију пацијената, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге
Одељења; одговорна је за требовање и контролу утрошка лекова и санитетског
материјала Одељења; одговорна је за заказивање дијагностичких и терапијских
процедура; одговорна је за фактурисање услуга санитетског материјала и потрошног
материјала Одељења; одговорна је за израду месечних и периодичних извештаја
пружених услуга; учествује у визитама, обавља медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије и дијагностике; учествује у пријему пацијента, посматра
пацијента и обавештава лекара стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; даје обавештења и информације о
пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; контролише
дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене пацијената и
просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и
ширење интрахоспиталних инфекција;
контролише одлагање и уклањање
медицинског отпада на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу начелника Одељења и главне сестре Клинике.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главној сестри Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ
ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА / КАБИНЕТА
Опис посла
- организује и координира рад медицинских сестара / техничара, виших
медицинских сестара / техничара и лабораторијских техничара у Одељењу / Кабинету
који раде са отвореним изворима зрачења у склопу дијагностичких и терапијских
процедура; стара се о мерама заштите од јонизујућег зрачења запослених у Одељењу /
Кабинету; врши надзор утрошака радиоизотопског и пратећег материјала; учествује у
припреми и апликовању дијагностичких и терапијских радиоизотопских доза;
одговорна је за припрему радиоизотопског материјала; одговорна је за организацију и
контролу чувања и уклањања радиоактивног отпада; израђује месечне извештаје;
одговорна је за благовремено требовање лекова и санитетског потрошног материјала
у Одељењу / Кабинету; врши надзор утрошка лекова и санитетског материјала у
Одељењу / Кабинету; одговорна је за прописно вођење медицинске документације и
евиденције; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме и по налогу
начелника Одељења / Кабинета и главне сестре Центра.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења / Кабинета и главној сестри
Центра.

Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
ОДГОВОРНИ ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА
Опис посла
- организује и координира рад на обављању биохемијске дијагностике у
одељењу Центра за медицинску и клиничку биохемију; организује и спроводи пријем
и узимање, чување и дистрибуцију биолошког материјала; спроводи набавку и
складиштење реагенаса и потрошног материјала; води евиденцију набавке реагенаса,
хемикалија, потрошног материјала и опреме; води евиденцију о броју и врсти
урађених анализа, као и о контроли квалитета урађених анализа; одговоран је за
прописно вођење медицинске документације и евиденције; врши узорковање
биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и подлоге за лабораторијска
испитивања у Центру за медицинску и клиничку биохемију; припрема, одржава и
врши контролу исправности опреме и прибора за рад; врши лабораторијске анализе у
складу са номенклатуром услуга на терцијалном нивоу здравствене заштите; ради на
анализаторима; води евиденцију обављених анализа и изолованих препарата у Центру
за медицинску и клиничку биохемију; спроводи активност стручног усавршавања у
области лабораторијске технике; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу начелника Одељења / Кабинета и главне сестре / техничара Центра.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења / Кабинета и главној сестри /
техничару Центра.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складуса праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијента у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијента, визити, посматра пацијента и обавештава лекара стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног

материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу
прoцeса и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и
уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијента у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијента, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу
прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и
уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре
/ техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијента у
поступку одређивања видне оштрине на даљину и близину, корекцију на даљину и
близину, видну оштрину и корекцију после скијаскопије; прати опште стање
пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема
простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; учествује у набавци
потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у
eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ХЕМОДИЈАЛИЗИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијенте и обавештава лекара о стању пацијената;
прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; едукује пацијента и чланове породице у вези обављања процедуре
перитонеумске
дијализе; врши замену перитонеумског међукатетера; даје
обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних
пацијената; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење
хоспиталних инфекција; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у
eвaлуирaњу прoцeса и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Клинике.

За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША
МЕДИЦИНСКА
ХЕМИОТЕРАПИЈИ

СЕСТРА

/

ТЕХНИЧАР

У

ОНКОЛОГИЈИ

И

Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијенте и обавештава лекара о стању пацијената;
прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; збрињава пацијенте и узима материјал за лабораторијско и
микробиолошко испитивање; поставља пацијента на монитор-врши 24 часовно
праћење инфузионих пумпи и правилно прикључивање хемиотерапије; врши контролу
исправности монитора пацијента; одлаже и уклања медицински, инфективни и
цитотоксични отпад на прописани начин; врши припрему, реституцију и апликацију
хемиотерапије; праћење токсичних ефеката хемиотерапије; врши посебну заштиту
ампулираних цитостатика од светлости пре апликације; храни пацијенте којима је
потребна помоћ; превенција декубита; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa
спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву
тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицинских
отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕЊУ
Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару
при интервенијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијента, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању
процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог; одлаже и
уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијента, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу
прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и
уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје

стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3
Опис посла
- обавља сложене медицинске мере код пацијената у поступку интензивне неге,
терапије и дијагностике у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене
неге; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему
пацијента и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и
вештину; учествује у пријему пацијента, визити, посматра пацијента и обавештава
лекара о стању пацијента; даје обавештења и информације о пацијентима; прати опште
стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема
простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала;
води евиденцију о кретању интрахоспиталних пацијената; одлаже и уклања
медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА
АКУШЕРСТВУ

СЕСТРА

/

ТЕХНИЧАР

У

ГИНЕКОЛОГИЈИ

И

Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; прати опште стање
пацијената, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; даје обавештења
и информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената;
спроводи хигијенски третман пацијената; учествује у пријему пацијенткиња и
посматра пацијенткиње и обавештава лекара о стању пацијенткиња; даје обавештења и
информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената;
контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних
инфекција; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара
Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР / БАБИЦА У ПОРОДИЛИШТУ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијенткињама,
у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код
пацијенткиња у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује
прописану терапију и контролише узимање лекова; прихвата и успоставља
комуникацију са пацијенткињом; припрема пацијенткињу за преглед и порођај и даје
савете пацијенткињама; асистира акушеру у току порођаја; збрињава мајку након
порођаја; прати опште стање пацијенткиња, мери и евидентира виталне параметре;
учествује у визитама, обавља сложене медицинске мере код пацијенткиња у поступку
неге, терапије и дијагностике; даје обавештења и информације о пацијенткињама; води
евиденцију о кретању хоспиталних пацијенткиња; спроводи хигијенски третман
пацијенткињама; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и ширење
интрахоспиталних инфекција;
нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe,
учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у

спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара
Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА НЕОНАТОЛОГИЈИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијенте и обавештава лекара о стању пацијената;
обавља општу и специјалну негу деце; контролише спровођење исхране деце; прати
опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; даје
обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних
пацијената; спроводи хигијенски третман пацијената; даје Законом обавезне вакцине;
контролише прикупљање материјала за лабораторијске и друге анализе; бави се
здравствено – васпитним радом родитеља; контролише спровођење мера за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; одлаже и уклања медицински
отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У OПЕРАЦИОНОЈ САЛИ
Опис посла
- анестетичар обавља сложене медицинске мере код пацијената применом
техника опште ендотрахеалне, интравенске анестезије и техника опште и регионалне
анестезије кроз познавање технологије, а на основу медицинске доктрине и постулата
модерне анестезиолошке праксе; примењује прописану терапију и контролише
узимање лекова; учествује у пријему пацијента, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; даје обавештења и информације о пацијентима;
прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; води евиденцију о кретању интрахоспиталних пацијената;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У OПЕРАЦИОНОЈ САЛИ
Опис посла
- инструментар обавља припрему инструмената и оперативног рубља за
сложеније облике хирушких интервенција; инструментира при сложенијим хирушким
интервенцијама; стерилише потребне медицинске инструменте и материјал; доставља
стерилисани материјал на контролу стерилизације; припрема средства за чишћење и
дезинфекцију оперативног поља; требује и дистрибуира оперативно рубље; припрема
документацију и шаље материјал на хистолошки преглед; спроводи мере за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; припрема простор, медицинску
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; води евиденцију о кретању интрахоспиталних
пацијената; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара
Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕРВЕНТНИМ ПРОЦЕДУРАМА
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складуса праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу
прoцeса и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и
уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре
/ техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И
РЕАНИМАЦИЈИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у

поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу
прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и
уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре
/ техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
СА ОБРАЗОВАНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ
ПСИХИЈАТРИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ,
КОЈЕ
СУ
ОРГАНИЗОВАНЕ
ЗА
ДВАДЕСТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ
ПРИСТАНКА
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијенте и обавештава лекара о стању пацијената;
прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; врши по налогу доктора специјалисте механичку фиксацију узнемирених,
суицидалних, хетероагресивних и халуцинантних пацијената; спроводе комплетну,
осим здравствене и психијатријску негу, што између осталог подразумева сталну
комуникацију са пацијентима и члановима породице; даје обавештења и информације
о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; контролише
дистрибуцију хране у Одељењу; задужена је за контролу хигијене пацијената и
просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање, спречавање и
ширење интрахоспиталних инфекција; одлаже и уклања медицински отпад на
прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.

За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијенте и обавештава лекарa о стању пацијената;
прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције и другe
показатеље; обезбеђује пратњу пацијената код заказаних дијагностичких и
консултативних процедура, консултативних прегледа и транспорта у другу установу у
договору са главном сестом Центра; даје обавештења и информације о пацијентима;
води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; задужена је за контролу хигијене
пацијента и просторија Одељења; контролише спровођење мера за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; одлаже и уклања медицински
отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ
ОДЕЉЕЊИМА
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару
при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему
пацијената, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу
прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и
уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре
/ техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- ради са изворима јонизујућег зрачења у склопу дијагностике; спроводи мере
заштите од јонизујућег зрачења; стара се о безбедном функционисању рендгенских
апарата; утврђује редослед пријема пацијената према хитности поступка; припрема
пацијенте за дијагностичке и терапијске поступке; учествује у изради циљаних
снимака и других инвазивних прегледа; асистира при уградњи сталног и привременог
пејсмејкера (у ОЈ Клиника за кардиоваскуларне болести); рукује апаратом за
ултразвучну дијагностику; води евиденцију утрошеног материјала; одлаже и уклања
медицински отпад на прописани начин; спроводи утврђене процедуре у циљу раног
откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција; води медицинску
документацију и евиденцију; даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о
понашању приликом снимања; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;
снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; спроводи радиографије
стандардном и специјалном радиографском техником; примењује одговарајуће мере
заштите пацијента, заштите особља и простора; обавља и друге послове у оквиру своје

стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет
година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ
Опис посла
- даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о
понашању приликом снимања; поставља пацијента у положај пожељан за снимање и
зрачну терапију; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање, односно
зрачну терапију; снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;
спроводи зрачну терпију; примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите
особља и простора и прати нежељена дејства зрачења; обавља послове зрачног
третмана за пацијенте код којих се спроводи транскутана радиотерпија, брахитерапија
у лечењу малигних болести; одлаже и уклања медицински и инфективни отпад на
прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет
година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
Опис посла
- обавља сложеније дијагностике према врсти лабораторије у којој ради;
учествује у сложенијим анализама према врсти лабораторије у којој ради; врши
узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и подлоге за
лабораторијска испитивања у Центру за медицинску и клиничку биохемију; припрема,
одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме и прибора за рад; врши
лабораторијске анализе у складу са номенклатуром услуга на терцијалном нивоу
здравствене заштите; ради на анализаторима; води евиденцију обављених анализа и
изолованих препарата у Центру за медицинску и клиничку биохемију; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главне сестре Одељења.
За свој рад одговоран је главној сестри Одељења.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
Опис посла
- спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине
и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија,
киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област
физикалне медицине и рехабилитације; надзире и контролише рад физиотерапеута;
надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију,
опрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг
извeштaвaњa; увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку
припрaвникa; учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; прaти
пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa
нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo
извoђeњe вeжби; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
главног физиотерапеута Клинике.
За свој рад одговорна је главном физиотерапеуту Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИШИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ
Опис посла
- планира радну терапију; израђује програм са описом поступака и предвиђених
исхода терапије; прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава
програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента; подстиче и подучава
пацијента за самостално извођење вежби, учи и мотивише пацијента да се правилно
служи помагалима; води медицинску документацију примењене терапије; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара
Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ
Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијента у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему пацијента, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и
уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијента у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему пацијента, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и
уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ХЕМОДИЈАЛИЗИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенцијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијенте и
обавештава лекара о стању пацијената; прати опште стање пацијената, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; едукује пацијента и чланове
породице у вези обављања процедуре перитонеумске
дијализе; врши замену
перитонеумског међукатетера; даје обавештења и информације о пацијентима; води
евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; спроводи
мере за сузбијање,
спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција; одлаже и уклања медицински
отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;

- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ И ХЕМИОТЕРАПИЈИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенцијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијенте и
обавештава лекара о стању пацијената; прати опште стање пацијената, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; збрињава пацијенте и узима
материјал за лабораторијско и микробиолошко испитивање; поставља пацијента на
монитор-врши 24 часовно праћење инфузионих пумпи и правилно прикључивање
хемиотерапије; врши контролу исправности монитор пацијент; одлаже и уклања
медицински, инфективни и цитотоксични отпад на прописани начин; врши припрему,
реституцију и апликацију хемиотерапије; праћење токсичних ефеката хемиотерапије;
врши посебну заштиту ампулираних цитостатика од светлости пре апликације; храни
пацијенте којима је потребна помоћ; превенција декубита; спроводи мере за
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала;
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕЊУ
Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијента у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему пацијента, визити, посматра пацијента и
обавештава лекарао стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира
виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему,
инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних
инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицинских
отпадна прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.

За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2
Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијента у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему пацијента, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и
уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3
Опис посла
- обавља медицинске мере код пацијената у поступку интензивне неге, терапије
и дијагностике; планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; примењује прописану терапију и контролише узимање
лекова; врши припрему пацијента и асистира лекару при интервенијама; учествује у
пријему пацијента, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др.
показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре /
техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенцијама; прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције
и друге показатеље; даје обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију о
кретању хоспиталних пацијената; спроводи хигијенски третман пацијената; учествује
у пријему пацијенткиња и посматра пацијенткиње и обавештава лекара о стању
пацијенткиња; даје обавештења и информације о пацијентињама; води евиденцију о
кретању хоспиталних пацијенткиња; спроводи мере за сузбијање, спречавање и
ширење интрахоспиталних инфекција; одлаже и уклања медицински отпад на
прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ГИНЕКОЛОШКО –
ПОРОДИЛИШТУ

АКУШЕРСКА

СЕСТРА

/

ТЕХНИЧАР

/

БАБИЦА

У

Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијенткињама,
у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијенткиња у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; прихвата и успоставља комуникацију са
пацијенткињом; припрема пацијенткињу за преглед и порођај и даје савете
пацијенткињи; асистира акушеру у току порођаја; збрињава мајку након порођаја;

прати опште стање пацијенткиње, мери и евидентира виталне параметре; учествује у
визитама; даје обавештења и информације о пацијенткињама; води евиденцију о
кретању хоспиталних пацијенткиња; спроводи хигијенски третман пацијенткињама;
спроводи мере за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА НЕОНАТОЛОГИЈИ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенцијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијенте и
обавештава лекара о стању пацијената; прати опште стање пацијената, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; даје обавештења и информације о
пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; спроводи
хигијенски третман пацијената; обрађује пупчану рану; учествује у пријему пацијената
и прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције; припрема,
ставља и прати дете у фототерапији; пласира сонду за исхрану; даје Законом обавезне
вакцине; ставља децу у инкубатор; бави се здравствено – васпитним радом родитеља;
спроводи мере за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У OПЕРАЦИОНОЈ САЛИ
Опис посла
- анестетичар обавља медицинске мере код пацијената применом техника
опште ендотрахеалне, интравенске анестезије и техника опште и регионалне
анестезије кроз познавање технологије, а на основу медицинске доктрине и постулата
модерне анестезиолошке праксе; примењује прописану терапију и контролише
узимање лекова; учествује у пријему пацијента, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; даје обавештења и информације о пацијентима;
прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге
показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; одлаже и
уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У OПЕРАЦИОНОЈ САЛИ
Опис посла
- инструментар обавља припрему инструмената и оперативног рубља за
хирушке интервенције; инструментира при хирушким интервенцијама; стерилише
потребне медицинске инструменте и материјал; доставља стерилисани материјал на
контролу стерилизације; припрема средства за чишћење и дезинфекцију оперативног
поља; требује и дистрибуира оперативно рубље; припрема документацију и шаље
материјал на хистолошки преглед; спроводи мере за сузбијање, спречавање и ширење
интрахоспиталних инфекција; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и
материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; води
евиденцију о кретању хоспиталних пацијената; одлаже и уклања медицински отпад
на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У OПЕРАЦИОНОЈ САЛИ
Опис посла
- перфузер обавља медицинске мере у поступку екстракорпоралне циркулације
и кардиопулмоналне подршке – као самосталне или међузависне процедуре; ЈАБР
(интрааортална балон пумпа); ВАДС (управљање уређајима за привремену или трајну
замену леве срчане коморе ; ЕЦМО (екстракорпорална мембранска оксигенација);
протекција миокарда (систем за крвну кардиоплегију); технике конзервирања и обраде
крви (аутотрансфузија, секвестрација, cell – saving); антикоагулациони статус и
мониторнг крви (анализе); гасне анализе и биохемија крви (анализе); извођење
хипотермије и враћање у нормотермију; технике хемодилуције и хемофилтрације;
апликација лекова, крви и крвних деривата кроз систем за екстракорпоралну
циркулацију;
хемодинамски
мониторинг
(анализе);
вођење
медицинске
документације; изолована перфузија органа и екстримитета; технике дијализе;
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; води евиденцију о
кретању хоспиталних пацијената; одлаже и уклања медицински отпад на прописани
начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне
сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕРВЕНТНИМ ПРОЦЕДУРАМА
Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и
уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
РЕАНИМАЦИЈИ

/

ТЕХНИЧАР

У

УРГЕНТНИМ

СЛУЖБАМА

И

Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и
уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СА
ОБРАЗОВАНИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
КОЈЕ
ОБАВЉАЈУ
ПСИХИЈАТРИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ,
КОЈЕ
СУ
ОРГАНИЗОВАНЕ
ЗА
ДВАДЕСТЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИЈЕМ И ЗАДРЖАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ
ПРИСТАНКА
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенцијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијенте и
обавештава лекара о стању пацијената; прати опште стање пацијената, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; врши по налогу доктора
специјалисте механичку фиксацију узнемирених, суицидалних, хетероагресивних и
халуцинантних пацијената; спроводи комплетну, осим здравствене и психијатријску
негу, што између осталог подразумева сталну комуникацију са пацијентима и

члановима породице; даје обавештења и информације о пацијентима; води евиденцију
о кретању хоспиталних пацијената; спроводи мере за сузбијање, спречавање и ширење
интрахоспиталних инфекција; одлаже и уклања медицински отпад на прописани
начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне
сестре / техничара Одељења и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ
УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
Опис посла
- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у
складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенцијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијенте и
обавештава лекара о стању пацијената; прати опште стање пацијената, мери и
евидентира виталне функције и друге показатеље; обезбеђује пратњу пацијената код
заказаних дијагностичких и консултативних процедура, консултативних прегледа и
транспорта у другу установу у договору са главном сестром Центра; даје обавештења
и информације о пацијентима; води евиденцију о кретању хоспиталних пацијената;
спроводи мере за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Центра.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Центра.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ОДЕЉЕЊИМА

/

ТЕХНИЧАР

НА

ОСТАЛИМ

БОЛНИЧКИМ

Опис посла
- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану

медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и
уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ОДЕЉЕЊИМА

/

ТЕХНИЧАР

НА

ОСТАЛИМ

БОЛНИЧКИМ

Опис посла
- дневно прикупља податке о пацијентима који су у ризику за настанак
болничких инфекција; уписује податке у образац за надзор и обавештава о
прикупљеним подацима доктора медицине специјалисту епидемиологије надлежног за
болничке инфекције; учествује у припреми препорука за превенцију и сузбијање
болничких инфекција са аспекта за извођење сестринских процедура; прати примену
препорука, поступака и мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција; пружа
помоћ доктору медицине специјалисти епидемиологије при истраживању епидемије
болничких инфекција при утврђивању препорука и мера за сузбијање епидемије;
прати болничке инфекције кроз колонизације према утврђеним приоритетима и
изолатима бактерија од епидемиолошког значаја; планира и пружа услуге здравствене
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене
здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; спроводи мере
за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
начелника Одељења.
За свој рад одговорна је начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ
Опис посла
- елуира генератор и врши маркирање са радиоизотопима; апликује
радиоизотоп; позиционира пацијента и врши снимање под контролом доктора
медицине специјалисте; развија снимке и административно региструје снимане
пацијенте; у случају потребе ради на пословима деконтаминације радног простора;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу одговорне сестре / техничара Одељења и
главне сестре / техничара Центра.
За свој рад одговорна је одговорној сестри / техничару Одељења и главној
сестри / техничару Центра.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и подлоге
за лабораторијска испитивања на Клиници; припрема, одржава и врши контролу
исправности опреме и прибора за рад; врши лабораторијске анализе у складу са
номенклатуром услуга на терцијалном нивоу здравствене заштите; ради на
анализаторима; води евиденцију обављених анализа и изолованих препарата на
Клиници; спроводи активност стручног усавршавања у области лабораторијске
технике; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главне
сестре / техничара Клинике и одговорне сестре / техничара Одељења.
За свој рад одговоран је главној сестри / техничару Клинике и одговорној
сестри / техничара Одељења.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и подлоге
за лабораторијска испитивања у Центру за медицинску и клиничку биохемију;
припрема, одржава и врши контролу исправности опреме и прибора за рад; врши
лабораторијске анализе у складу са номенклатуром услуга на терцијалном нивоу
здравствене заштите; ради на анализаторима; води евиденцију обављених анализа и

изолованих препарата у Центру за медицинску и клиничку биохемију; спроводи
активност стручног усавршавања у области лабораторијске технике; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главне сестре / техничара Центра и
одговорне сестре / техничара Одељења.
За свој рад одговоран је главној сестри / техничару Центра и одговорној сестри
/ техничара Одељења.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ
Опис посла
- прима оперативни и ендоскопски материјал у Центру за патологију и
патолошку анатомију; уписује основне податке о пацијенту и примљеном материјалу у
књигу биопсијски протокол; учествује у раду биопсијске, некропсијске,
хистохемијске, цитолошке и имуно-цитохемијске лабораторије; ради у цитолошкој
амбуланти; прима пацијенте са секретом дојке и цистичним туморима дојке и штитне
жлезде; прави цитолошке размазе свих секрета и екскрета; прави растворе за
цитолошка бојења и боји полочице са наведеним материјалом; врши предтретман
ткивних пресека; раствара моноклонална и поликлонална антитела и добијене пресеке
боји различитим имунохемијским методама: ПАП, АПААП, АБЦ, ЛСАБ2 и врши
контрастирање хематоксилином или другом бојом за једра; одлаже и уклања
медицински отпад на прописани начин; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу главне сестре / техничара Центра и одговорне сестре /
техничара Одељења;.
За свој рад одговоран је главној сестри / техничару Центра и одговорној сестри
/ техничара Одељења.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Опис посла
- спроводи терапеутске процедуре из области физикалне медицине и
рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија,
киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област
физикалне медицине и рехабилитације; учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo
служи пoмaгaлимa; прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм
физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и пoдучaвa

пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу главног физиотерапеута Клинике.
За свој рад одговорна је главном физиотерапеуту Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Назив радног места
ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- врши контролу спровођења мера и поступака над болничком средином у свим
организационим јединицама, као и Одељењима са повећаним ризиком од инфекција,
на инфективним одељењима, интензивној нези, породилишту, онкологији,
психијатрији, лабораторијама (контрола потпуног степена чистоће, узимање брисева и
узорака ваздуха), као и праћење и реализацију плана за рано спречавање и сузбијање
болничких инфекција, учествује у раду комисије за превенцију болничких инфекција
и у спровођењу хигијенско – епидемиолошких мера; предлаже план и организује
едукативне активности за здравствене раднике са средњом и вишом стручном
спремом; прати и проучава развој, достигнућа, стандарде и нормативе у својој области
и предлаже решења за унапређење рада здравствених радника са средњом и вишом
стручном спремом, врши контролу помоћног особља у организационим јединицама;
даје предлоге за отклањање уочених недостатака у сарадњи са Одељењем за болничке
инфекције, главним техничарем Клиничког центра и помоћником директора
Клиничког центра за организацију рада медицинских сестара и техничара и спроводи
едукацију помоћног особља (сервира и хигијеничара); врши сарадњу са другим
здравственим установама и учествује у спровођењу мера код епидемија; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главне сестре / главног
техничара Клиничког центра и директору Клиничког центра.
За свој рад одговоран је главној сестри / главном техничару Клиничког центра
и директору Клиничког центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места
ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
Опис посла
- врши контролу потпуног степена чистоће (визуелна, узимање брисева и
узорака ваздуха) и узимања узорака у оквиру редовне контроле (визуелна, узимање
брисева и узорака ваздуха, узимање дезинфекционих средстава и стерилног
материјала на контролу ефикасности истих); води евиденцију о циљаним контролама
над болничком средином у вези добијених резултата узетих материјала од пацијената;
врши стални надзор над спровођењем текуће дезинфекције; води регистар
хоспиталних инфекција и епидемија болничке средине; врши редован обилазак свих
одељења (болничких соба, превијалишта, операционих сала, кухиња и осталог); врши
проверу скупљања медицинског (инфективног) и комуналног отпада, као и коначну
диспозицију истог; врши координацију са овлачшћеном здравственом установом за
спровођење планске и циљане дезинфекције, дезинсекције, дератизације и надзор над
спровођењем истих;врши надзор над спровођењем дезинфекције филтера клима –
уређаја; учествује у едукацији о раду са инфективним материјалом, средствима за
дезинфекцију и хигијену; стара се о упућивању особља за санитарни преглед; стара се
о организацији спровођења вакцинације (хепатитис Б, грип др.); врши сарадњу са
другим здравственим установама; врши хигијенско – епидемиолошки надзор; врши
микробиолошка и паразитолошка испитивања хигијене; врши едукацију здравствених
радника и здравствено просвећује; врши едукацију и контролу рада НК радника;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Б2. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ
Назив радног места
БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује рад у имуногенетској лабораторији; обавља специјалистичке
послове из области биологије и медицинске физиологије; дефинише адекватан
лабораторијско – дијагностички приступ у односу на достављене индикације за
тестирање; изводи, односно примењује дијагностичке процедуре и методе у пружању,
односно спровођењу здравствене заштите; учествује у изради извештаја, елабората и
студија; контролише узимања узорака, обрада и тумачење добијених резултата;
усавршава постојеће и уводи нове методе за генетичке анализе; прати савремена
достигнућа у области медицинске генетике; учествује у раду стручних

мултидисциплинарних тимова; учествује у скрининг програмима; припрема и
спроводи биолошки и молекуларно биолошке анализе у лабораторији и тумачи
резултате лабораторијских испитивања. обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу начелника Одељења.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годинеи завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА
Опис посла
- обавља специјалистичке послове из области биологије и медицинске
физиологије; дефинише адекватан лабораторијско – дијагностички приступ у односу
на достављене индикације за тестирање; изводи, односно примењује дијагностичке
процедуре и методе у пружању, односно спровођењу здравствене заштите; учествује у
изради извештаја, елабората и студија; контролише узимања узорака, обрада и
тумачење добијених резултата; усавршава постојеће и уводи нове методе за генетичке
анализе; прати савремена достигнућа у области медицинске генетике; учествује у раду
стручних мултидисциплинарних тимова; учествује у скрининг програмима; припрема
и спроводи биолошки и молекуларно биолошке анализе у лабораторији и тумачи
резултате лабораторијских испитивања. обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годинеи завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места
БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА
Опис посла
- изводи, односно примењује дијагностичке процедуре и методе у пружању,
односно спровођењу здравствене заштите у оквиру БМПО; учествује у изради
извештаја, елабората и студија у оквиру БМПО; контролише узимања узорака, обрада
и тумачење добијених резултата у оквиру БМПО усавршава постојеће и уводи нове
методе за генетичке анализе у оквиру БМПО; прати савремена достигнућа у области
медицинске генетике у оквиру БМПО; учествује у раду стручних
мултидисциплинарних тимова у оквиру БМПО; руковање, гајење, обрада, оцењивање
и похрањивање / криопрезервација људских полних ћелија и ембриона, одабир
људских ембриона и гамета, у оквиру БМПО и давање обавештења о току и исходу
поступака БМПО; учествује у скрининг програмима; припрема и спроводи биолошки
и молекуларно биолошке анализе у лабораторији и тумачи резултате лабораторијских
испитивања у оквиру БМПО. обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годинеи завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом
Назив радног места
ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА
КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује и руководи радом одсека Кабинета; обавља сложенију
психодијагностику пацијената; обавља психолошки интервју и неуропсихолошку
процену; обавља психолошко саветовање; примењује тестове интелигениције, тестове
за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за
специфичне и сложене психопатолошке поремећаје; спроводи терапеутске поступке
(индивидуално или групно); учествује у експертизама радне и пословне способности;
учествује у реализацији програма стручног усавршавања; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Кабинета;
За свој рад одговоран је начелнику Кабинета.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом;
- специјализација из медицинске психологије.
Назив радног места
ПСИХОЛОГ
Опис посла
- обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену; обавља
психодијагностику пацијената; обавља психолошко саветовање; учествује у групном
психотерапијском раду; примењује тестове интелигенције, тестове за процену
когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и
сложене психопатолошке поремећаје; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме под надзором психолога специјалисте;
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ
Опис посла
- припрема и спроводи биолошке и молекуларно биолошке анализе у
лабораторији и тумачи резултате лабораторијских испитивања; израђује стручне
анализе, извештаје, мишљења; учествује у изради студија, елабората итд. из области
биолошких и молекуларно биолошких истраживања у медицини; ради на сталном
усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду биолошких и
молекуларно биолошких анализа, као и на стручном усавршавању у својој области;
учествује у скрининг програмина; дефинише адекватне лабораторијске –
дијагностичке приступе у односу на достављене индикације за тестирање; изводи,
односно примењује дијагностичке процедуре и методе у пружању, односно
спровођењу здравствене заштите; учествује у изради извештаја, елабората и студија;

усавршава постојеће и уводи нове метода за генетичке анализе; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
ДЕФЕКТОЛОГ
Опис посла
- обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене
поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у
понашању; примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и
рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха,
сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању; сачињава планове и
програме третмана, као и извештај о раду; сарађује са докторима медицине и другим
здравственим сарадницима по питању третмана; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења;
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
ДЕФЕКТОЛОГ
Опис посла
- обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене
поремећаја вида; примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и
рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида; ради на
професионалној оријентацији слепих и слабовидих лица; обавља послове испитивања
бинокуларних и монокуларних функција; самостално или као члан одговарајућег тима
учествује у раном откривању слабовидости и разрокости код деце у најранијем
узрасту; спроводи дефектолошку рехабилитацију лица, оштећеног вида, плеоптичку
терапију код функционалне слабовидости; учествује у избору и изради оптичких
помагала за корекцију вида; сачињава планове и програме третмана, као и извештај о
раду; врши контролу рада виших офтамолошких рефрекциониста – оптичара и виших
ортоптичара – плеоптичара; сарађује са докторима медицине и другим здравственим

сарадницима по питању третмана; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
СОЦИЈАЛНИ РАДНИК У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ
ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
Опис посла
- прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну анамнезу; води
социотерапијске групе; врши истраживање и извештавање у случајевима злостављања
и занемаривања; прати социјално стање појединца или групе; саветује пацијенте и
чланове породице током лечење у остваривању права из области социјалне заштите;
по потреби обавља консултативну улогу на свим осталим клиникама; сарађује са
центром за социјални рад и другим релевантним институцијама; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења;
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- на вишој школи у трајању до две године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује и руководи радом Одсека; обавља самостално или као део
медицинског тима специјалистичке, сложене послове планирања (калкулације)
индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих се транскутана радиотерапија,
брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија користе као модалитет у
лечењу малигних болести; обавља самостално или као део медицинског тима
специјалистичке, сложене послове планирања (калкулације) индивидуалне
дозиметрије за пацијенте код којих се терапија отвореним изворима јонизујућег
зрачења (радионуклидна терапија) користи као модалитет у лечењу малигних и других

хроничних болести; обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи послове и
задатке из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе; обавља послове
планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције зрачења, дозиметрије,
терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег
зрачења и израде и примене стандарда из наведених области рада; обавља послове
контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у нуклеарној медицини и
радиологији; обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака
коришћених за дијагностику и терапију; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу начелника Одељења;
За свој рад одговоран је начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из медицинске физике за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- специјалистички испит.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
Опис посла
- обавља самостално или као део медицинског тима специјалистичке, сложене
послове планирања (калкулације) индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код
којих се транскутана радиотерапија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична
терапија користе као модалитет у лечењу малигних болести; обавља самостално или
као део медицинског тима специјалистичке, сложене послове планирања (калкулације)
индивидуалне дозиметрије за пацијенте код којих се терапија отвореним изворима
јонизујућег зрачења (радионуклидна терапија) користи као модалитет у лечењу
малигних и других хроничних болести; обавља самостално и у тиму, радној и
експертној групи послове и задатке из домена примене јонизујућег зрачења у
медицинске сврхе; обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне
терапије, детекције зрачења, дозиметрије, терапијске примене извора јонизујућег
зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења и израде и примене стандарда из
наведених области рада; обавља послове контроле квалитета високотехнолошке
дијагностичке опреме у нуклеарној медицини и радиологији; обавља послове контроле
и припреме радиоизотопа и радиофармака коришћених за дијагностику и терапију;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења;
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из медицинске физике за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- специјалистички испит.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР
Опис посла
- обавља самостално или као део медицинског тима сложене послове
планирања индивидуалног зрачног третмана; обавља самостално или као део
медицинског тима сложене послове планирања (калкулације) индивидуалне
дозиметрије; обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и
задатке из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе; обавља
пројектовање мера радиационе сигурности и безбедности; врши калибрацију уређаја
за мерење радиоактивности; врши обуку особља; обавља послове планирања
радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције зрачења, дозиметрије, терапијске
примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења и
израде и примене стандарда из наведених области рада; обавља послове контроле
извора зрачења; обавља послове контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке
опреме у нуклеарној медицини и радиологији; обавља послове контроле и припреме
радиоизотопа и радиофармака коришћених за дијагностику и терапију; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења;
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Назив радног места
СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ У ОСТАЛИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
Опис посла
- унапређује васпитни рад применом одговарајућих педагошких активности у
оквиру развојног саветовалишта, заједно са другим члановима тима; прати, анализира
и подстиче целовит развој детета; обавља саветодавни рад са децом, родитељима,
односно старатељима; учествује у раду тима за заштиту од злостављања и
занемаривања; обавља послове у области васпитања, професионалног и радног
оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у менталном развоју;

промовише права особа са тешкоћама у менталном развоју; учествује у пружању
додатне образоване подршке деце са сметњама у развоју; супервизија наставе у
болничким установама; тестирање деце и утврђивање образовног статуса ради
примене адекватне терапије; терапијски рад како са лежећим тако и са амбулантним
пацијентима; израде индивидуалних стимулативних програма за свако дете понаособ;
организовање групних активности хоспитализоване деце; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ
Опис посла
- врши антропометријска мерења и оцену мишићне снаге; припрема план и
програм постуралних вежби и вежби опште кондиције; спроводи постуралне вежбе;
спроводи вежбе опште кондиције;
спроводи третман спортско рекреативне активности физички оштећених особа,
одраслих и деце кроз групни и индивидуални рад у базену, на терену и у сали; врши
избор игара и њихово прилагођавање хендикепираним особама; кроз одабране
активности проверава психофизичке способности пацијената; врши избор пацијената
за поједине спортске дисциплине и стимулише их у постизању већег успеха;
организује такмичење у спортским дисциплинама у Клиници и ван ње; води
одговарајућу медицинску документацију; узима функционални статус пацијената и
прати га и допуњује; повремено учествује у визитама; креира спортске реквизите или
их прилагођава условима инвалида; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу начелника Службе.
За свој рад одговоран је начелнику Службе.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Назив радног места
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА ТОКСИКОЛОШКЕ ХЕМИЈЕ /
САНИТАРНЕ ХЕМИЈЕ
Опис посла
- изводи клиничко – токсиколошке анализе; врши обраду и интерпретацију
резултата; прави потребне реагенсе за извођење токсиколошких анализа; контролише
рад лабораната и одговара за издате резултате; уводи нове методе за потребе
токсикологије; бави се стручним и научно – истраживачким радом; учествује у
реализацији послова из програмско - планског рада у области токсиколошке хемије,
биологије, хигијене и хумане екологије; обавља лабораторијске анализе у области
токсиколошке хемије; контролише узимање узорака, обрађује и тумачи добијене
резултате; учествује у припремама за увођење нових метода рада и обраде података и
извештаја; управља токовима отпада; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена
специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- специјализација из токсиколошке хемије / санитарне хемије.
Назив радног места
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ
Опис посла
- врши узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у
лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања; контролише
биолошки материјал узет / донет за рад; врши припрему реагенаса потребних за рад;
израђује стручне анализе, извештаје и мишљења; унапређује квалитет вршења
хемијских и биохемијских анализа; спроводи унутрашњу контролу рада; одговоран је
за издате резултате; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Назив радног места
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ
Опис посла
- координира рад на организацији рада у изотопској делатности; одговорна је за
функционисање Служби у области изотопске делатности и њихове међусобне
сарадње; помаже директору Клиничког центра у организацији рада изотопске
делатности; предлаже мере за унапређење организације рада изотопске делатности;
организује и врши РИА и друге анализе са трасерима; учествује у испитивању
пацијената применом радиоактивних изотопа; врши обраду и интерпретацију
резултата; врши припрему реагенаса потребних за рад; израђује стручне анализе,
извештаје и мишљења; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит, у складу са законом.
Б3. СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ – БОЛНИЧКА АПОТЕКА
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
Опис посла
- одговоран је за стручни рад Службе; стара се о извршењу Плана рада Службе
у свим њеним сегментима и преузима мере за њихово спровођење; спроводи контролу
спровођења програма унапређења квалитета рада и програма рационализације у
Служби; организује и спроводи стручни надзор над радом здравствених и других
радника
Службе;
утврђује
оперативни
распоред
рада
(распоред
приправности,консултација,распоред запослених у сменском раду и др.); предлаже
годишњи план рада организационе јединице у свим сегментима плана,палн стручног
усавршавања запослених, план коришћења годишњих одмора и других одсуства
запослених; даје сагласност на све захтеве запослених за остваривање права из радног
односа и појединачног колективног уговора; предлаже директору распоређивање на
руководећа радна места у Служби; потписује захтеве за набавку основних средстава и
инвентара, захтеве за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме и захтеве
који се упућују директору и одговарајућим заједничким Службама;саставља предлоге
за склапање уговора са изабраним добављачима за све јавне набавке, прати
реализацију истих и врши набавку лекова, санитетског потрошног материјала и
специфичног потрошног материјала за све организационе јединице у саставу
Клиничког центра; учествује у раду Стручног колегијума; сазива и председава
седницама Стручног колегијума Службе; покреће поступак за утврђивање повреда

радних обавеза запослених и повреда пословног кодекса запослених у Служби; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу директора Клиничког
центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
За здравствене раднике:
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- за здравствене раднике и остала наведена образовања:
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и /
или руководилац организационе јединице у здравственој установи..
Назив радног места
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
Опис посла
- помаже руководиоцу организационе јединице у његовом одсуству и у
његовом одсуству обавља и послове директора Службе; задужен је за сарадњу и
кординацију рада садругим организационим јединицама;обавља непосредну контролу
стручног рада запослених у организационој јединици; оцењује и проверава
ефикасност постојећих метода рада о чему обавештава руководиоца Службе;
извештава руководиоца Службе о свему значајном у стручном раду фармацеута и
других радника у Служби; контролише употребљивост постојеће медицинске опреме
и даје предлоге о њиховој набавци, сервисирању или расходу; у одсуству руководиоца
Службе, председава радом Комисије за интерни стручни надзор; у обавези је да се
лично едукује и прати савремене трендове у својој стручној области, и о њима
обавештава руководиоца Службе; израђује годишњи план рада и прати реализацију
истог; координира и сарађује са осталим Службама; прати стручну литературу,
учествује на семинарима, а стечена знања преноси својим сарадницима; обучава и
стручно оспособљава новопримњене раднике; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је руководиоцу Службе.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или

фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
Додатна знања / испити / радно искуство
За здравствене раднике:
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- за здравствене раднике и остала наведена образовања:
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.
Назив радног места
МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- обавља фармацеутску здравствену делатност у оквиру своје специјалности, о
чему води прописану медицинску документацију; издаје лекове, медицинска средства
и даје савете за њихову примену; прати нежељене реакције на лекове и медицинска
средства и доприноси избегавању истих; ради на имплементацији рационалне
(ефикасне, безбедне и економичне) фармакотерапије прилагођене сваком пацијенту;
доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова; израђује
магистралне и галенске лекове; врши пријем и контролише правилно складиштење и
чување лекова, медицинских средстава; спроводи активности стручног усавршавања у
области фармацеутске делатности; управља фармацеутским отпадом;обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу помоћника руководиоца Службе и
руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је помоћнику руководиоца Службе и руководиоцу
Службе.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана
фармације / биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана фармације / биохемије, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- специјализација из медицинске биохемије;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације
медицинског биохемичара.
Назив радног места
МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ
Опис посла
- обавља фармацеутску здравствену делатност у оквиру своје специјалности, о
чему води прописану медицинску документацију; издаје лекове, медицинска средства
и даје савете за њихову примену; прати нежељене реакције на лекове и медицинска
средства и доприноси избегавању истих; ради на имплементацији рационалне
(ефикасне, безбедне и економичне) фармакотерапије прилагођене сваком пацијенту;
доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова; израђује
магистралне и галенске лекове; врши пријем и контролише правилно складиштење и
чување лекова, медицинских средстава; спроводи активности стручног усавршавања у
области фармацеутске делатности; управља фармацеутским отпадом; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације.
Назив радног места
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ
Опис посла
- организује, руководи и координира радом фармацеутских техничара; врши
контролу обављања послова; води евиденцију о радном времену и одсуствовању
запослених с посла; израђује месечне извештаје; планира, организује и спроводи
стручно усавршавање фармацеутских техничара; дефектира и имплира под контролом
фармацеута; учествује у изради стерилних раствора; израђује магистралне лекове у
чији састав не улазе супстанце јаког дејства; израђује галенске препарате под
контролом фармацеута; ради на издавању готових препарата по екстрактима и
требовањима и остале робе под контролом фармацеута; припрема екстракте и
требовања; врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и
других производа; проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;
спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда
лекова; одговоран је за организацију одлагања медицинског отпада на прописан
начин; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца
Службе и главне сестре/главног техничара Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Службе и главној сестри/главном
техничару Клиничког центра.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
Назив радног места
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Опис посла
- дефектира и имплира под контролом фармацеута; учествује у изради
стерилних раствора; израђује магистралне лекове у чији састав не улазе супстанце
јаког дејства; израђује галенске препарате под контролом фармацеута; ради на
издавању готових препарата по екстрактима и требовањима и остале робе под
контролом фармацеута; припрема екстракте и требовања; врши пријем лекова,
медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа; проверава
исправност, количину и рок употребе при пријему; спроводи адекватан начин чувања,
складиштења, уређења простора и распореда лекова; одлаже фармацеутски отпада на
прописан начин; Обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
главног техничара Службе.
За свој рад одговоран је главном техничару Службе;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци у наведеном звању.
В. НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
В1. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО- ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
Опис посла
- одговоран је за стручни рад службе у оквиру своје стручне спреме; стара се о
извршењу плана рада, службе у свим њеним сегментима и предузима мере за њихово
спровођење; предлаже директору распоређивање на руководећа радна места у служби;
потписује захтеве за набавку основних средстава и инветара за потребе Службе;
учествује у раду стручног колегијума; сазива и председава седницама стручног
колегијума службе; одговоран је за правилну примену Закона, других прописа и
општих аката у раду Службе; врши координацију и организаију рада у оквиру
службе; координира рад и врши надзор над радом помоћника руководиоца Службе за
правне послове и помоћника руководиоца Службе за економско – финансијске
послове; предлаже и спроводи мере у циљу побољшања рада и организације Службе;
одговоран је за законитост донетих одлука и закључених уговора Клиничког центра
осим уговора о јавним набавкама; одговоран је за израду Статута и општих аката

Клиничког центра; учествује у стручној обради материјала и изради одлука Управног
одбора, његових радних тела и стручних органа Клиничког центра; по овлашћењу
директора Клиничког центра заступа Клинички центар пред судовима и државним
органима; учествује у утврђивању приоритета, измирења финансијских обавеза
Клиничког центра; обавља послове стручних сарадника који му се доделе у
расподели послова; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
директору Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама из области права, економије, техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису које је уређивало високо
образовање до 10. септембра 2005. године
- на основним студијама из области права, економије,техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.
Назив радног места
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
Опис посла
- помаже руководиоцу Службе у радним задацима; задужен је за сарадњу и
координацију рада са другим организационим јединицама; обавља непосредну
контролу стручног рада запослених у служби; координира са надређеним инстанцама,
обавља коресподенцију изван Службе у сарадњи са руководиоцем Службе; одговоран
је за правилну примену Закона, других прописа и општих аката у раду Клиничког
центра; одговоран је за законитост донетих одлука и закључених уговора у Клиничком
центру, осим уговора о јавним набавкама; одговоран је за благовремено и законито
обављање послова Одељења у домену правних питања, дужан је да руководиоцу
Службе подноси писане месечне и кварталне извештаје о свом раду, предлаже мере и
начин регулисања спорних питања Одељења за правне, кадровске и административне
послове; одговоран је за стручну обраду материјала и израђује предлоге одлука
Управног одбора, његових радних тела и стручних органа Клиничког центра;
одговоран је за израду Статута и других општих аката Клиничког центра; организује,
руководи и одговоран је за рад Службе у домену својих правних питања; помаже
руководиоцу Службе у обављању функције руководиоца, а у циљу бољег и
ефикаснијег рада Службе; прати законске прописе и примену нормативних аката и
даје стручна мишљења о примени законских прописа и нормативних аката; обавља
послове стручног сарадника који му се доделе у расподели послова; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца Службе и директора
Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Службе и директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама из области права, економије, техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису које је уређивало високо
образовање до 10. септембра 2005. године

- на основним студијама из области права, економије, техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за рад Одељења; организује, координира,
прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;
одговоран је за благовремено и законито обављање послова у Одељењу; даје стручна
мишљења о примени законских прописа и нормативних аката Клиничког центра из
делокруга рада Одељења; координира рад Одељења и Одсека са другим Службама у
Клиничком центру; учествује у изради нормативних аката, припреми седница, органа
и тела Клиничког центра; са шефовима Одсека одржава редовне стручне састанке у
циљу решавања спроних питања и заузимање ставова; развија, дефинише и
координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и
административних послова; доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских
и административних послова; прати спровођење и усклађеност општих и
појединачних аката са прописима из делокруга рада; обавља послове из области
имовинско - правних послова прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и
појединачне акте; контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси
одлуку о предузимању правних мера; решава радне, дисциплинске и друге поступке и
управља другим правним пословима; надзире рад запослених на правним, кадровским
и административним пословима; координира послове из области заштите запослених
од злостављања на раду; координира осмишљавање и успостављање система
управљања ризицима као и система интерних контрола; анализира проблеме у вршењу
послова и припрема смернице и упутства запосленима за уједначавање и примену
најбоље праксе; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
помоћника руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је помоћнику руководиоца Службе.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање пет година радног искуства.

Назив радног места
ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује и руководи и одговоран је за рад Одсека; обавља послове за
стручног сарадника који му се доделе у расподели послова; учествује у припреми и
обради материјала за седнице Управног одбора, Надзорног одбора и других органа и
тела и одговоран је за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; даје
стручна мишљења у примени законских прописа и нормативних аката Клиничког
центра из делокруга рада Одсека; прати спровођење и усклађеност општих и
појединачних аката са прописима из делокруга рада; израђује опште и појединачне
акте, даје тумачења истих и контролише њихову примену од стране запослених;
израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних
мера; учествује у изради и припреми радног материјала за стручно усавршавање и
оспособљавање; учествује у прикупљању податка, анализира, прати и даје предлоге за
унапређење организације и каријерног развоја запослених; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца правних, кадровских и
административних послова.
За свој рад одговоран је руководиоцу правних, кадровских и
административних послова.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
ПРАВНИ ЗАСТУПНИК
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за рад Одсека; обавља послове стручног
сарадника који му се доделе у расподели послова; одговоран је за благовремено и
законито обављање послова у Одсеку; даје стручна мишљења о примени законских
прописа и нормативних аката Клиничког центра из делокруга рада Одсека;
координира рад Одсека са другим Одељењима, Одсецима и Службама у Клиничком
центру; одговоран је за благовремени и ажуран рад у дистрибуцији и експедицији
свих пошиљки као и за рад писарнице Клиничког центра; врши послове заступања
пред надлежним судовима и другим државним органима у споровима насталим из
области рада, привредним, имовинско – правним, радним и другим споровима;
припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на
тужбу, правне лекове и предлоге за извршења надлежним судовима; припрема
стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из
радно - правних односа; сачињава извештаје о раду и спроведеним судским
поступцима; поступа по позиву и налогу суда и других органаж; обавља послове

уписа у судски регистар; обавља послове заступања; спроводи поступак лицитације
и јавног надметања; изађује нацрте уговора (осим уговора о јавним набавкама) и
споразума; обавља стручне послове у вези са одговорношћу; спроводи поступак за
утврдјивања повреда радних обавеза запослених; обавља послове којима се
регулишу имовинско – правни односи Клиничког центра; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца за правне, кадровске и
административне послове.
За свој рад одговоран је руководиоцу за правне, кадровске и
административне послове.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- положен правосудни испит;
- најмање две године радног искуства.
Назив радног места
ПРАВНИ ЗАСТУПНИК
Опис посла
- врши послове заступања пред надлежним судовима и другим државним
органима у споровима насталим из области рада, привредним, имовинско –
правним, радним и другим споровима; припрема документацију, израђује и
подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за
извршења надлежним судовима; припрема стручна мишљења у покренутим радним
и другим споровима и другим питањима из радно - правних односа; сачињава
извештаје о раду и спроведеним судским поступцима; поступа по позиву и налогу
суда и других органа; обавља послове уписа у судски регистар; обавља послове
заступања; спроводи поступак лицитације и јавног надметања; изађује нацрте
уговора (осим уговора о јавним набавкама) и споразума; обавља стручне послове у
вези са одговорношћу; спроводи поступак за утврђивања повреда радних обавеза
запослених; обавља послове којима се регулишу имовинско – правни односи
Клиничког центра; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- положен правосудни испит;
- најмање две године радног искуства.

Назив радног места
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
Опис посла
- припрема опште и појединачне акте из области правних и административних
послова; води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у
области правних и административних послова; припрема документа и елементе за
израду програма и планова из области правних и административних послова; даје
стручну подршку у процесу формирања планова рада; даје стручну подршку у
области канцеларијског пословања; изађује предлоге општих аката и даје
иницијативу за њихово усклађивање; прати законске прописе и предлаже њихову
примену и усклађивање општих аката Клиничког центра; одговоран је за
исправност донетих нормативних аката; припрема и обрађује материјал за седнице
Управног одбора, Надзорног одбора, других органа и тела; одговоран је за
исправност донетих одлука; ради и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
Опис посла
- спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица
ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног
односа; припрема опште и појединачне акте из области кадровских и
административних послова; води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о
раду и стању у области кадровских и административних послова; припрема
документа и елементе за израду програма и планова из области кадровских и
административних послова; даје стручну подршку у процесу формирања планова
рада; даје стручну подршку у области канцеларијског пословања; изађује предлоге
општих аката и даје иницијативу за њихово усклађивање; прати законске прописе и
предлаже њихову примену и усклађивање општих аката Клиничког центра; ради и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
САМОСТАЛНИ ПРАВНИ САРАДНИК
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за рад Одсека; прикупља, уређује,
припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и
пројеката; учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;
учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног
односа и остваривањa права из радног односа учествује у анализирању образовних
потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са
утврђеним потребама и спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем
запослених; припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима
одговарајуће мере из делокруга рада; води евиденције из делокруга рада и
извештава о извршеним активностима; израђује делове нацрта и других аката из
делокруга рада;припрема материјал за састанке и води записнике са састанака;
обавља послове стручног сарадника који му се доделе у расподели послова;
одговоран је за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; даје стручна
мишљења о примени законских прописа и нормативних аката Клиничког центра из
делокруга рада Одсека; координира рад Одсека са другим Одељењима, Одсецима и
Службама у Клиничком центру; ради и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу руководиоца за правне, кадровске и административне послове.
За свој рад оговоран је руководиоцу за правне, кадровске и административне
послове;
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
САМОСТАЛНИ ПРАВНИ САРАДНИК
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за рад Одсека; прикупља, уређује,
припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и
пројеката; припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима
одговарајуће мере из делокруга рада; води евиденције из делокруга рада и
извештава о извршеним активностима; израђује делове нацрта и других аката из
делокруга рада;припрема материјал за састанке и води записнике са састанака;
обавља послове стручног сарадника који му се доделе у расподели послова;
одговоран је за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; даје стручна

мишљења о примени законских прописа и нормативних аката Клиничког центра из
делокруга рада Одсека; координира рад Одсека са другим Одељењима, Одсецима и
Службама у Клиничком центру; ради и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу руководиоца за правне, кадровске и административне послове.
За свој рад оговоран је руководиоцу за правне, кадровске и административне
послове;
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
САМОСТАЛНИ ПРАВНИ САРАДНИК
Опис посла
- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду
анализа, извештаја и пројеката; учествује у припреми документације за расписивање
конкурса и огласа; учествује у припреми уговора и решења у вези са свим
променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа; учествује у
анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног
усавршавања у складу са утврђеним потребама и спровођењу процедуре у вези са
стручним усавршавањем запослених; припрема документацију, сачињава предлог
уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада; води евиденције из
делокруга рада и извештава о извршеним активностима; израђује делове нацрта и
других аката из делокруга рада; припрема материјал за састанке и води записнике са
састанака; израђује појединачна решења, одлуке и анексе уговора о раду; врши
израду табеларних извештаја о кадровима; обавља све административно – техничке
и стручне послове око реализације плана стручног усавршавања запослених; води
све евиденције и даје извештаје у вези са реализацијом плана стручног усавршавања
запослених; врши компјутерску обраду података из области стручног усавршавања
запослених; учествује у изради плана стручног усавршавања запослених; ради и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад оговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
ПРАВНИ САРАДНИК

Опис посла
- прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих
докумената, извештаја и анализа; врши обједињавање података и техничку обраду
извештаја и анализа; учествује у припреми потврда и уверења; учествује у припреми
решења и налога; учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа
и процедури избора; води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица
и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа; саставља уговоре и решења у
вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;
прати правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих прописа; води евиденције
из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; припрема материјал за
састанке и води записнике са састанака; прикупља документацију из области радних
односа и исту уноси у компјутер; израђује решења и уговоре из области радних односа;
ради дневне, месечне и годишње извештаје из области кадровске евиденције; врши
дневну ажурност података из области кадровске евиденције; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и
припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.; прикупља податке за
израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; врши обједињавање података
и техничку обраду извештаја и анализа; издаје одговарајуће потврде и уверења; води и
ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и
врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа; стара се о набавци, чувању и
подели потрошног канцеларијског материјала; води прописане евиденције и ажурира
податке у одговарајућим базама; обавља послове утврђивања података за пријем
нових радника; обавља административно – техничке послове на реализацији
конкурса и огласа и послове око реализације планова образовања запослених; обавља
све послове евиденција из области радних односа; израђује уговоре о раду и уговоре о
зарадама радника, годишњим одморима и одсуствовањима са рада; води евиденцију о
приправничком стажу за докторе медицине и приправничком стажу у облику
волонтерског рада; води све евиденције и даје извештаје у вези са реализацијом плана
образовања запослених; учествује у изради плана образовања запослених; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и
припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.; прикупља материјал
за седнице Управног одбора, Надзорног одбора, других органа и тела и води
евиденције о истом; прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја
и анализа; врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; врши
распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; припрема и умножава материјал
за рад; стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.

Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и
припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.; прикупља податке за
израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; врши обједињавање података
и техничку обраду извештаја и анализа; издаје одговарајуће потврде и уверења;
обавља административне послове у вези са кретањем предмета; води општи
деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта; врши
распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; пружа подршку припреми
и одржавању састанака; припрема и умножава материјал за рад; стара се о набавци,
чувању и подели потрошног канцеларијског материјала; води ажурно евиденције о
свим предметима за заступање пред правосудним органима; води записнике и књигу
евиденције о утврђивању одговорности запослених изреченим мерама; обавља све
остале неопходне административно – техничке, дактилографске и послове
прикупљања веродостојних исправа; ради и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује
акта; врши пријем, распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; заводи
пошту у деловодник; врши дистрибуцију и експедицију поште; прима и одлаже
архивску грађу; уредно води евиденцију архивске грађе; стара се о истеку рока
чувања архивске грађе; учествује у попису архивске грађе за попис по закону; води
поступак продаје архивске грађе у стари папир и са комисијом сачињава записник о
продаји; пружа подршку припреми и одржавању састанака; припрема и умножава
материјал за рад; води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци,
чувању и подели потрошног канцеларијског материјала; води прописане евиденције;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.

Назив радног места
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Опис посла
- прати извештаје и анализе за потребе руководиоца; прикупља, уређује,
припрема и контролише податке неопходне за израду налаза, извештаја и пројеката;
правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или
клијентима; води коресподенцију по налогу руководиоца; израђује службене белешке
из делокруга рада; врши евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;
одговара на директне или телефонске упите и е – маил поште и води евиденцију о
томе; припрема аналитичке информације и пише пословне дописе према добијеним
упутствима за потребе руководиоца; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- знање страног језика.
Назив радног места
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
Опис посла
- помаже руководиоцу Службе у радним задацима; учествује у спровођењу
техничких, организационих и стручних процедура рада организационих јединица;
задужен је за сарадњу и координацијију рада са другим организационим јединицама;
обавља непосредну контролу стручног рада запослених; оцењује и проверава
ефикасност постојећих метода рада о чему обавештава руководиоца Службе; развија и
дефинише припрему финансијских планова; прати извршење финансијских и
рачуноводствених послова; прати израду финансијских прегледа, анализа и извештаја;
доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; прати
израду општих и појединачних аката у вези са финансијско рачуноводственим
пословима; прати осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и
система финансијског управљања и контроле; прати правне прописе и контролише
спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;
контролише припрему и израду завршног рачуна; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу руководиоца Службе и директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Службе и директору Клиничког центра.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама из области права, економије, техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису које је уређивало високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама из области права, економије, техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
Опис посла
- организује и руководи извршење финансијских и рачуноводствених послова;
развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и
појединачних аката из области свог рада; координира припрему и израду
финансијских прегледа, анализа извештаја; координра израду општих и појединачних
аката у вези са финансијско – рачуноводственим
пословима; координира
осмишљавање и успостављање система управљања ризицима, као и системом
финансијског управљања и контроле; сарађује са органима контроле, омогућава увид у
пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са
важећим прописима; доноси Одлуке о начину реализације финансијских и
рачуноводствених послова; прати правне прописе и контролише спровођење
законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава; пројектује
приливе и одливе новчаних средстава; контролише израду финансијских прегледа,
анализа и извештаја; контролише формирање документације за пренос новчаних
средстава; координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем
и извештавањем; руководи припремом и контролом израде завршног рачуна; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу помоћника руководиоца
Службе и руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је помоћнику руководиоца Службе и руководиоцу Службе.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање пет година радног искуства.
Назив радног места
ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР – ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских
рачуноводствених послова; развија, припрема и предлаже финансијске планове и

израђује економске анализе о финансијском пословању; развија и унапређује
процедуре за финансијско управљање и контролу; прати стање, спроводи стручне
анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење
финансијских и рачуноводствених питања из области делокруга рада; израђује буџет и
учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката; даје стручна мишљења у
вези са финансијским и рачуноводственим пословима; припрема опште и појединачне
акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; контролише усклађеност
евиденција и стања главне књиге са аналитиком; прати усаглашавање потраживања и
обавеза; прати и анализира стање средстава и израђује економске анализе о
финансијском
пословању; усклађује стања имовине и обавеза у књиговотственој
евиденцији са стварним стањем; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу руководиоца финансијско – рачуноводствених послова;
За свој рад одговоран је руководиоцу финансијско – рачуноводствених
послова.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР – ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских
рачуноводствених послова; развија, припрема и предлаже финансијске планове и
израђује економске анализе о финансијском пословању; развија и унапређује
процедуре за финансијско управљање и контролу; прати стање, спроводи стручне
анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење
финансијских и рачуноводствених питања из области делокруга рада; израђује буџет и
учествује у процедурама уговарања и реализацији пројеката; даје стручна мишљења у
вези са финансијским и рачуноводственим пословима; припрема опште и појединачне
акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; прати и анализира стање
средстава и израђује економске анализе о финансијском пословању; контролише и
надзире припрему и обраду документације за плаћање по различитим основама;
контролише преузимање обавеза за реализацију расхода; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца финансијско рачуноводствених
послова.
За свој рад одговоран је руководиоцу финансијско – рачуноводствених
послова.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР – ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских
рачуноводствених послова; развија, припрема и предлаже финансијске планове и
израђује економске анализе о финансијском пословању; развија и унапређује
процедуре за финансијско управљање и контролу; прати стање, спроводи стручне
анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење
финансијских и рачуноводствених питања из области делокруга рада; израђује буџет и
учествује у процедурама уговарања и реализацији пројеката; даје стручна мишљења у
вези са финансијским и рачуноводственим пословима; припрема опште и појединачне
акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; прати и анализира стање
средстава и израђује економске анализе о фактурисаној реализацији; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца финансијско –
рачуноводствених послова.
За свој рад одговоран је руководиоцу финансијско – рачуноводствених
послова.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
СЛУЖБЕНИК ЗА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ
Опис посла
- води евиденцију дужника; ликвидира наплаћена средства по основу принудне
наплате, обрађује и контролише динамику наплате потраживања; ажурира законску
затезну камату и обавља послове обрачуна камате у поступку принудне наплате;
спроводи поступак наплате потраживања; спроводи поступак повраћаја неосновано
наплаћених средстава дужницима; припрема предлог за отпис / искњижавање салда
малих вредности; анализира податке и сачињава извештаје о принудно наплаћеним
средствима; води евиденције о реализованим решењима, извршењу и закључцима
извршитеља; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа
Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање две године радног искуства.
Назив радног места
ДИЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ
Опис посла
- припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; израђује
планове и процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); припрема податке
за израду општих и појединачних аката; прати стање, спроводи стручне анализе,
испитује информације и анализира акте и финансијске послове; прикупља и обрађује
податке за израду извештаја финансијских прегледа и анализа; припрема и врши
обраду документације за плаћање по различитим обавезама; врши плаћање по основу
документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода; врши
рачуноводствене послове из области рада; припрема и обрађује документацију са
евидентирање насталих пословних обавеза; прати вођење и води помоћне књиге и
помоћне евиденције и усаглашавање помоћне књиге са главном књигом; усклађује
стања имовине и обавеза у књиговотственој евиденцији са стварним стањем; прати
усаглашавање, потраживање и обавезе; прати чување и архивирање финансијских
извештаја, дневника и главне књиге; евидентира усвојене финансијске планове и
планове набавки; евидентира реализацију планова набавки; прати стање реализације
финансијских планова и планова набавки, спроводи стручне анализе и припрема
финансијски извештај о томе; предлаже мере за бољу реализацију планова; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК
Опис посла
- прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа,
извештаја и пројеката; проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца;
припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава; врши

билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); врши билансирање
позиција биланса стања; израђује документацију за подношење пореским службама и
другим прописима установљеним органима и службама; води евиденције о реализованим
финансијским плановима и контролише примену контног плана; припрема и обрађује
податке за финансијске прегледе, статистичке остале извештаје везане за финансијско –
материјално пословање; припрема податке, извештаје о финансијском пословању;
припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; прати прописе и води
евиденцију измена прописа из делокруга рада; води евиденције из делокруга рада и
извештава о извршеним активностима; обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и
води девизну благајну; води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са
главном књигом; евидентира пословне промене; припрема документацију за
усаглашавање потраживања и обавезе; чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
врши обрачун и исплату плата и других личних примања, припадајућих пореза и
доприноса; припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на
изводима рачуна; контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за
књижење; припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на
благајнама; чува и архивира хартије од вредности; администрира и контролише базу
података за фактурисање; проверава исправност финансијско – рачуноводствених
података у фактурама; обрађује податке из анализа везане за финансијско материјално
пословање и фактурисану реализацију; обрађује податке из анализа везане за планове
услуга; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- врши обрачун и исплату плата и других личних примања, припадајућих
пореза и доприноса; врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун
зарада, накнада зарада и друга примања; израђује потврде, врши кореподенције везане
за обрачун и исплату примања и накнада са другим надлежним органима; ажурира
податк одговарајућим базама за обрачун плата и накнаду; врши рачунску и логичку
контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.

Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама у
ликвидатури; ажурира податке у одговарајућим базама у вези са уговорима за робу и
услуге; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа
Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- ажурира податке у одговарајућим базама; припрема излазне рачуне и другу
документацију за наплату; врши анализе везане за финансијско материјално
пословање и фактурисану реализацију; врши анализе везане за планове услуга;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- ажурира податке у одговарајућим базама; припрема излазне рачуне и другу
документацију за наплату; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
БЛАГАЈНИК
Опис посла
- води благајну и евиденцију зарада; разврстава и води архиву извода и
документације о извршеним уплатама; припрема документацију за новчане уплате;
исплаћује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;

припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама; врши
обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
КОНТИСТА
Опис посла
- контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и
подрачуне; саставља налоге за књижења у главној књизи; припрема и израђује делове
периодичних обрачуна и завршног рачуна; припрема податке за израду финансијског
плана; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
ЛИКВИДАТОР
Опис посла
- обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода; обавља
ликвидацију књиговодствених исправа; контролише исправност свих улазних,
излазних и интерних докумената; припрема податке за израду периодичних обрачуна и
завршних рачуна; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Опис посла
- припрема стратешки и годишњи план интерне ревизије; надгледа спровођење
годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије;
припрема извештаје за послове које реализује у извештајном периоду; пружа стручну
подршку у процени области ризика; спроводи ревизорске процедуре; идентификује,
обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке; обавља и даје упутства за
обављање ревизије система, ревизије успешности, ревизије информационих
технологија, финансијске ревизије и ревизије усаглашености са прописима; врши

анализу и оцену квалитета адекватности, поузданости и ефективности у
функционисању интерних контролних механизама; координира рад са Државном
ревизорском институцијом; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- положен стручни испит;
- знање рада на рачунару;
- најмање седам година радног искуства у струци према пропису којим се уређује
интерна ревизија.
Назив радног места
ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Опис посла
- пружа стручну подршку при изради годишњег плана ревизије; пружа стручну
подршку у процени области ризика; дефинише предмет ревизије, развија критеријуме
и анализира доказе и документовање процеса и процедура субјекта ревизије; спроводи
ревизорске процедуре; врши ревизију ревизије успешности, ревизије информационих
технологија, финансијске ревизије и ревизије усаглашености са прописима; утврђује
узроке настанка слабости - утврђује последице и даје препоруке за отклањање
слабости; обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке; пружа стручну
помоћ при саопштавању резултата обављених ревизија путем писаних или усмених
извештаја; сачињава периодичне и годишње извештаје; врши ванредне ревизије мимо
годишњег плана ревизије по налогу директора клиничког центра; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- положен стручни испит;
- знање рада на рачунару;
- најмање три година радног искуства у струци према пропису којим се уређује
интерна ревизија.

Назив радног места
ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Опис посла
- учествује у обављању ревизије система, ревизије успешности, ревизије
информационих технологија, финансијске ревизије и ревизије усаглашености са
прописима, под надзором и у сегментима које му одреди овлашћени интерни ревизор;
учествује у изради нацрта извештаја у сегментима за које је вршио тестирање
документације и података; прикупља законска и друга нормативна акта везана за
предмет ревизије и пружа техничку подршку у припреми појединачне интерне
ревизије; спроводи ревизорске процедуре; учествује у припреми документације за
израду анализа, извештаја и информација у вези обављених ревизија; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца интерне ревизије.
За свој рад одговоран је руководиоцу интерне ревизије.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- положен стручни испит;
- знање рада на рачунару;
- најмање три година радног искуства у струци према пропису којим се уређује
интерна ревизија.
Назив радног места
ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР – ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- одговоран је за организацију, координацију и законитост рада Одсека; организује
рад Одсека; организује израду Плана рада, Плана развоја и других планских докумената
Клиничког центра; планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских
рачуноводствених послова; развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује
економске анализе о финансијском пословању; израђује буџет и учествује у процедурама
уговарања и реализације пројеката; врши анализу и обраду података у области обима,
структуре рада и коришћења капацитета; организује израду свих извештаја који се
захтевају од Одсека; обавља и друге послове по налогу директору Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.

Назив радног места
ДИЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ
Опис посла
-

одговара за законску примену процеса у области планске аналитике, као и
других прописа из области здравствене заштите; прати стање, спроводи стручне
анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским
и рачуноводственим питања из области делокруга рада; прикупља и обрађује податке
за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа; учесвује и одговоран је за
израду плана рада, плана развоја и других планских докумената Клиничког центра,
анализира и обрађује податке из области обима, структуре, рада и коришћења
капацитета; припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; ради
на изради свих извештаја који се односе на рад Клиничког центра, на број, структуру,
потребе и оптерећеност кадрова; прати и проучава нове методе; учествује у
истраживању потреба и захтева за здравствену заштиту; анализира финансијске
ефекте и материјалне трошкове организацоних јединица и указује на недостатке и
предлаже решења; анализира и прати економску ефикасност организационих јединица
и предлаже мере за ефикаснији рад; прати и проучава економске параметре у
здравству, као и критеријуме за уговарање здравствене заштите између Клиничког
центра и Републичког за здравствено осигурање; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК
Опис посла
- прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа,
извештаја и пројеката; учествује у припреми и изради Плана рада, Плана развоја и других
планских докумената Клиничког центра; анализира и обрађује податке из области обима,
структуре рада и коришћења капацитета; припрема и обрађује податке за финансијске
прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално
пословање; припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
ради на изради свих извештаја који се односе на рад Клиничког центра, на број,
структуру, потребе и оптерећеност кадрова; врши припрему, а затим контролу и
исправку свих извештаја за аутоматску обраду; врши табелирање података, израчунавање
релативних индекса – стопа и графичко приказивање података; врши праћење и контролу
спроведених мера за унапређење квалитета рада Клиничког центра; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Опис посла
- врши припрему, а затим контролу и исправку свих извешаја за аутоматску
обраду; врши табелирање података, израчунавање релативних индекса – стопа и
графичко приказивање података; врши праћење и контролу спроведених мера за
унапређење квалитета рада Клиничког центра; израђује месечне извештаје о
документацији и одговоран је за њихову тачност; ажурира податке у одговарајућим
базама; врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и
израђује статистичке табеле; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Опис посла
- одговоран је за спровођење закона о јавним набавкама и даје стручна
мишљења о његовој примени; организује и руководи радом Одељења; одговоран је за
благовремено и законито обављање послова у Одељењу; координира рад Одељења,
као и рад са другим Одељењима Службе за правно и економско – финансијске послове
и са другим ОЈ Клиничког центра у вези са набавкама; организује, координира и прати
извршење послова и израђује планове рада у области јавних набавки; руководи
припремом предлога годишњих планова јавних набавки, набавки на које се закон не
примењује и плана контроле јавних набавки; на основу плана набавке издаје налог да
се поступи по захтеву и изврши законска процедура набавке о чему води евиденцију;
контролише акте који се доносе у поступцима јавних набавки; учествује у поступцима
јавних набавки као члан комисије; контролише законитост планирања, спровођења и
извршења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и израђује извештај
о реализованим набавкама; координира истраживања тржишта, тржишних партнера и
других анализа; координира у изради уговора о јавним набавкама: обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу помоћника руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је помоћнику руководиоца Службе.

Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;
- најмање пет година радног искуства.
Назив радног места
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- одговоран је за спровођење закона о јавним набавкама и даје стручна
мишљења о његовој примени; организује и руководи радом Одсека јавних набавки;
одговоран је за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; координира рад
Одсека, координира рад са другим Службама Клиничког центра у вези са јавним
набавкама као и рад са комисијама за јавне набавке; учествује у припреми годишњег
плана јавних набавки, плана набавки на које се закон не примењује, плана контроле
јавних набавки; прикупља, уређује и контролише податке неопходне за спровођење
јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; учествује у поступцима
јавних набавки као члан комисије; припрема претходни распис за спровођење
поступка јавне набавке; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере
за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води
евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; координира у изради
уговора о јавним набавкама; контролише уговоре, извештаје и води евиденције из
области свог рада; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
руководиоца послова јавних набавки;
За свој рад одговоран је руководиоцу послова јавних набавки.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;
- најмање три године радног искуства.

Назив радног места
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис посла
- одговоран је за спровођење закона о јавним набавкама и постпуње у складу са
законским роковима; учествује у припреми годишњег плана јавних набавки, плана
набавки на које се закон не примењује, плана контроле јавних набавки; прикупља,
уређује и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на
које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; учествује у поступцима јавних
набавки као члан комисије; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже
мере за унапређење послова из области свог рада; израђује акте у поступцима јавних
набавки; прати реализацију извршења уговора; припрема уговоре, извештаје и води
евиденцију из области свог рада; води евиденцију у складу са прописима по окончању
јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, по фазама; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис посла
- одговоран је за спровођење Закона о јавним набавкама и поступање у складу
са законским роковима; обавља стручне послове спровођења поступка јавних набавки
у складу са Законом; прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и
радовима у циљу спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
прима понуде и исте доставља комисији за јавну набавку; припрема извештаје који се
достављају Управи за јавне набавке; израђује акта у поступцима јавних набавки;
учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; проучава тржиште; води
евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује, по фазама; ради и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године,
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.
Назив радног места
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис посла
- одговоран је за спровођење Закона о јавним набавкама и других закона из
области рада Одсека и поступање у складу са законским роковима; прикупља и
обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења
јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; учествује у поступцима
јавних набавки као члан комисије; проучава тржиште; контактира са добављачима у
циљу редовног снабдевања; организује и контролише благовременост снабдевања на
основу требовања за уговорене набавке и оверених наруџбеница; врши контролу
рачуна по потписаним Уговорима и израду докумената о одобрењу или задужењу по
тим рачунима и њихову дистрибуцију; води евиденцију о реализацији Уговора за јавне
набавке; израђује извештаје о реализацији Уговора за јавне набавке које доставља
шефу Одсека; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа
Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године,
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис посла
- одговоран је за спровођење Закона о јавним набавкама и поступање у складу
са законским роковима; припрема документацију и неопходне информације за израду
годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; води
евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује, по фазама; прима документацију и евидентира, разврстава,
дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију у поступцима јавних
набавки и набавки на које се закон не примењује; прима документацију и евидентира,
разврстава, дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију у
поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; припрема
податке за израду извештаја о спровођењу јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује; израђује акта у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује; води записнике о отварању понуда; врши припрему материјала и
документације за спровођење поступка јавних набавки; истражује тржиште; ради и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.
Назив радног места
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- одговоран је за спровођење Закона о јавним набавкама, Закона из области
рада Одсека, уговора о донацијама и поступање у складу са законским роковима и
благовремено обављање послова у Одсеку; организује, руководи и одговоран је за рад
Одсека; координира рад Одсека, као и рад са другим службама Клиничког центра, у
вези са складштењем и преузимањем робе из магацина; одговоран је за стање у
магацинима; прикупља рачуноводствену документацију за набавке и донације;
контролише пријем, смештај и ускладиштење робе у магацин; учествује у припреми
годишњег плана јавних набавки, плана набавки на које се закон не примењује; прави
план праћења и реализације извршења уговора, организује контролу реализације
уговора пратеће рачуноводствене документације; учествује у поступцима јавних
набавки као члан комисије; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже
мере за унапређење магацинског пословања; обавља послове стручног сарадника које
му се доделе у расподели послова; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу руководиоца послова јавних набавки.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова јавних набавки.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године,
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.
Назив радног места
МАГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ
Опис посла
- врши пријем, смештај и ускладиштење робе у магацин; чува, класификује и
евидентира робу; контролише стање залиха ускладиштене робе; на основу требовања
издаје робу из магацина и води о томе робну евиденцију; припрема требовања за набавку
робе по уговорима и доставља референту набавки; доставља месечне утрошке Одсеку
књиговодства; врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;
води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање; одговара за
исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну робу у
магацину и рокове њене употребе; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема /образовање
- средње образовање.
Назив радног места
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Oпис посла
- одговоран је за спровођење Закона о јавним набавкама, Закона из области
рада Одсека и поступање у складу са законским роковима и благовремено обављање
послова у Одсеку; организује, руководи и одговоран је за рад Одсека; координира рад
Одсека, као и рад са другим службама Клиничког центра, у вези са снабдевањем;
одговоран је за благовремено поступање по захтевима за снабдевање; учествује у
припреми годишњег плана јавних набавки, плана набавки на које се закон не
примењује; прави план праћења и реализације извршења уговора, организује контролу
реализације уговора пратеће рачуноводствене документације; учествује у поступцима
јавних набавки као члан комисије; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и
предлаже мере за унапређење послова комерцијале; обавља и друге послове који му се
доделе у расподели послова по налогу руководиоца послова јавних набавки.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова јавних набавки.
Стручна спрема /образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања /испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
КОМЕРЦИЈАЛИСТА
Опис посла
- добијена и оверена требовања из магацина за набавку робе по уговорима
сортира и израђује рекапитулације којима наручује и снабдева робу од добављача и
реализује набавку; прикупља рачуноводствену документацију за набавке и донације;
контролише рачуне и пратећу документацију; контактира са добављачима у циљу
редовног снабдевања; комплетира и оверава документацију; подноси извештаје шефу
Одсека о реализацији захтева за набавку на основу потписаних уговора и
наруџбеница; води евиденцију о реализацији уговора и учествује у изради извештаја о
реализацији уговора за јавне набавке; врши контролу стања залиха робе; сачињава
записнике о стању и залихама робе; учествује у изради извештаја о реализацији
уговора; води потребне евиденције и протоколе; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема /образовање
- средње образовање.

В2. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
Опис посла
- руководи, организује и координира извршења свих послова инвестиционог и
техничког одржавања; учествује у изради плана у делу који се односи на инвестиције
и одржавање и учествује у његовој реализацији; израђује идејне и главне пројекте и
врши контролу пројеката и надзор над извршењем радова; прибавља сву техничку
документацију везану за извођење радова; снима стање постојећих објеката и
инсталација техничких система и припрема предлог радова и услуга; координира и
прати израду техничке документације; координира припрему предлога планова
инвестиционог и техничког одржавања и израду техничких спецификација за набавке
и јавне набавке; прати законске прописе и нормативне акте из области рада Службе и
даје стручно мишљење о њима; предлаже краткорочни и средњорочни план техничког
одржавања; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање :
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије
и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
- на основним студијама из области права, економије,техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- за здравствене раднике и остала наведена образовања:
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи
Назив радног места
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
Опис посла
- помаже руководиоцу немедицинске Службе у организацији, руковођењу и
координацији; учествује у спровђењу техничких и организационих процедура рада
немедицинске Службе; одржава редовне контакте са начелницима Одељења и
шефовима Одсека у циљу налажења техничких решења из домена рада немедицинске
Службе; прати законске прописе и нормативне акте из области рада немедицинске
Службе; оцењује и провера ефикасност постојећих метода рада о чему обавештава
руководиоца немедицинске Службе; контролише употребљивост постојеће
медицинске опреме и даје предлоге о њиховој набавци, сервисирању или
расходу;обучава и стручно оспособљава новопримљене раднике;обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је руководиоцу Службе.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање :
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије
и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
- на основним студијама из области права, економије, техничких и организационих
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- за здравствене раднике и остала наведена образовања:
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или
руководилац организационе јединице у здравственој установи.
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- организује рад и одговоран је за исправност свих послова инвестиционог и
техничког одржавања; учествује у изради плана у делу који се односи на инвестиције
и одржавање као и у његовој реализацији; врши надзор над техничким уређајима и
постројењима; израђује идејне и главне пројекте и врши контролу пројеката и надзор
над извршењем радова; одговоран је за примену и достављање података за спровођење
сервиса; стара се о залихама репроматеријала за рад и средстава за рад; врши
контролу репроматеријала као и утрошке истих; води потребне евиденције и прави
распоред рада радника; координира и прати израду техничке документације;
координира припрему предлога планова инвестиционог и техничког одржсвсња и
израду тахничких спецификација за набавке и јавне набавке; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу помоћнику руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је помоћнику руководиоца Службе.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање :
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
-знање рада на рачунару
-положен одговаарајући стручни испит из области рада, у складу са законом
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- обавља све молерско фарбарске послове,израду облога и зидова од кнауфа
или гипс- картонским плочама и сличне радове,постављање ламината као и друге
радове одржавања и поправки; припрема објекте и опреме за рад; обавештава
надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту; обавља редовне прегледе
објекта и опреме; води евиденцију о оштећењима и извршеним поправкама; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- обавља столарске послове, као и друге радове одржавања и поправки; ради на
поправци столарије и намештаја, по потреби израђује нов намештај и застакљује
столарију; припрема објекте и опрему за рад; обавештава надлежне службе о уоченим
неправилностима у објекту; обавља редовне прегледе столарије у објектима; води
евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоранје шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- ради на одржавању машина, уређаја и инсталација; учествује у ремонту
котлова; обавља браварске као и друге радове одржавања и поправки; обавештава
надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту; обавља редовне прегледе
објеката, опреме и постројења према плану одржавања; води евиденцију о кваровима
и извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности водоводних
инсталација,, уређаја, опреме, апарата и средстава; обавља водоинсталатерске послове
и друге радове одржавања и поправки; ради на одржавању машина, уређаја и
инсталације, хладне и топле воде, канализације и парног грејања; припрема објекте,
опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим
неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада
или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и
постројење; рукује постројењима у котларници; обавља редовне прегледе објеката,
опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о
кваровима и извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;

Стручна спрема / образовање
- средње образовање
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- обавља зидарске послове, као и друге радове одржавања и поправки; обавља
све грађевинске и керамичке радове у објектима; припрема објекте, и опрему за рад;
обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту; обавља редовне
прегледе објеката и опреме према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и
извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање
Назив радног места
ПОМОЋНИ РАДНИК
Опис посла
- помаже радницима Одсека и помаже радницима у припреми и обављању
машинско – грађевинских и техничких послова; обавља физичке послове: истовар и
утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.; врши мање поправке на
објекту; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; одржава површину
око објекта; одржава хигијену објекта и околине; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.
Назив радног места
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
Опис посла
- снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима; пружа
подршку у изради предмера радова и уградње опреме; прикупља потребне дозвола и
сагласности; даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о
истој; води евиденцију техничке документације; припрема инвестициону – техничку
документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на
објектима; прати реализацију радова; врши прикупљање и сређивање документације за
инвестиције и инвестициона одржавања; код надлежних органа подноси неопходне
захтеве за одобрење и извођење инвестиционих радова и радова инвестиционог
одржавања; води неопходне евиденције и протоколе; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговорна је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
средње образовање.

Назив радног места
ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
Опис посла
- врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација
техничких система и припрема предлог радова; организује и усмерава израду техничке
документације; организује и прати извођење радова и поправки на текућем одржавању
објекта; припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; припрема техничку
документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације; организује
припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију; припрема
техничке спецификације за набавке; анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и
пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем; спроводи
стручне анализе и предлаже мере за развој делатности; обавља стручну анализу и
израђује извештаје; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
шефа Одсека;
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.
Назив радног места
ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за исправност рада Одсека у целини;
врши надзор над техничким уређајима и постројењима; предлаже техничка решења у
оквиру свог Одсека; стара се о залихама репроматеријала за рад и средства за рад;
врши контролу набављеног репроматеријала, као и утрошке истих; прима налоге
корисника услуга; одговоран је за извршење радних налога; води потребе евиденције;
прави распоред рада радника у Одсеку; задужен је за спољне контакте са
сарадницима, извођачима радова и сервисерима; прати реализацију уговора са
спољним извођачима и сервисерима; израђује годишњи план Одсека и прати
реализацију истог; води групу радника са којом заједнички ради на управљању,
руковању или одржавању техничких система; одржава ажурном базу техничке
документације о објектима, опреми и инсталацији; анализира параметре рада и обавља
дијагнозу узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање,

као и за отклањање комплексних кварова; обавља стручне послове одржавања; обавља
контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.
Назив радног места
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
Опис посла
- применом инсталисаних система централног надзора и управљања прати
производњу, транспорт и предају топлотне енергије у складу са дефинисаним
режимима и текућим захзевима; на алармна стања реагује у складу са протоколом за
одређену врсту аларма и исте у најкраћем року отклања; на одступања параметара
процеса од задатог режима реагује у складу са упуствима за руковање инсталисаног
система и исте отклања задржавајући прописане режиме; на аларм ППЦ реагује у
складу са процедуром из алармног плана и дефинисаним протоколом са Службом
обезбеђења; координира са другим службама приликом интервенција на
уређајима,опреми и инсталацијама система; организује и контролише одржавање
информационих система; обавља стручне и техничке послове одржавања; контролише
исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и
уређајима; води евиденцију техничке документације; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- врши одржавање притиска у котловима и одговоран је за функционисање свих
уређаја у котларници; врши тимски пријем угља; усмерава и контролише допремање
паре до корисника; рукује постројењима у котларници; обавља редовне прегледе
опреме, постројења и инсталација према плану одржавања у котларници; води

евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање
Назив радног места
ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује рад и одговоран је за исправност рада Одсека; врши обилазак,
снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких система и
припрема предлог радова; организује и усмерава израду техничке документације;
организује и прати извођење радова и поправки на текућем одржавању објекта;
припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; припрема техничку
документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације; организује
припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију; припрема
техничке спецификације за набавке; анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и
пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем; спроводи
стручне анализе и предлаже мере за развој делатности; обавља стручну анализу и
израђује извештаје; прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их
током дневног рада; рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и
подешава их током редовног – дневног рада; води групу радника са којом заједнички
ради на управљању, руковању или одржавању техничких система; одржава ажурном
базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији; анализира параметре
рада и обавља дијагнозу узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и
редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; обавља стручне
послове одржавања; обавља контролу редовног рада техничких система и контролу
активности одржавања; припрема предлоге техничких спецификација, калукулација,
процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног
задатка; требује и раздужује материјал, алат неисправне – демонтиране делове и
документацију; припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу начелника Одељења.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.
Назив радног места
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И
ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
Опис посла
- организује рад у гасној станици и стара се да на лагеру има довољан број
медицинских гасова; предлаже техничка решења; обавља послове руковања парним
котловима и одговоран је за њихово одржавање; припрема потребну документацију за
поступак набавки; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- врши одржавање притиска у котловима и одговоран је за функционисање свих
уређаја у котларници; одржава комресоре и вакуум пумпе; поправља прикључке на
боцама и инсталацијама усмерава и контролише допремање паре до корисника; рукује
постројењима у гасној станици; обавља редовне прегледе опреме, постројења и
инсталација према плану одржавања у гасној станици; води евиденцију о кваровима и
извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- ради на поправкама електроуређаја, инсталација и врши друге радове
одржавања; врши извођење нових електроинсталација; обавештава надлежне службе о
уоченим неправилностима у објекту; обавља редовне прегледе објеката, опреме,
постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и
извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање

Назив радног места
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује рад и одговоран је за исправност рада Одсека; снима и израђује
скице постојећих стања и инсталација у објектима; пружа подршку у изради предмера
радова и уградње опреме; обавља стручне послове одржавања; обавља стручне и
техничке послове одржавања; контролише исправност и функционалност техничких
система и инсталација на објектима и уређајима; обавља послове руковања парним
котловима и одговоран је за њихово одржавање; врши стручни надзор над техничким
уређајима и постројењима; предлаже техничка решења у оквиру Одсека; ради идејне
пројекте инсталација; доставља податке за спровођење сервиса и тендера за набавке;
прима налоге и исте спроводи; одговоран је за извршење радних налога; води
потребне евиденције, прави распореде рада у Одсеку; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу начелника Одељења.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање
Назив радног места
ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
Опис посла
- прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током
дневног рада; рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава
их током редовног – дневног рада; анализира параметре рада и обавља дијагнозу
узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за
отклањање комплексних кварова;врши контролу рада исправности инсталација,
медицинских уређаја и апарата, поправку и сервисирање истих; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Назив радног места
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
Опис посла
- снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима; пружа
подршку у изради предмера радова и уградње опреме; обавља стручне послове
одржавања; обавља стручне и техничке послове одржавања; контролише исправност и
функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима; обавља
послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање; врши
одржавање и поправке медицинских апарата, уређаја, инсталација и опреме; врши
извођење нових електроинсталација; ради на одржавању и поправкама аутоматских
парних стерилизатора; ради на одржавању и поправкама сувих стерилизатора; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
Опис посла
- врши контролу рада исправности инсталација, медицинских уређаја и апарата,
поправку и сервисирање истих; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;
обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту; обавља редовне
прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води
евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Назив радног места
ТЕХНИЧАР – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује и руководи радом Одсека; одговоран је за средства рада и њихово
правилно коришћење и одржавање; контролише и одржава апарате за дијализу и
систем за пречишћавање воде; врши калибрисање апарата; врши проверу тачности
вредности физичких величина које су пројектоване на апарату; прати гарантне листове
и сервисирање опреме; контролише рад система за телекомуникације у
организационој јединици, електросклопове, дизел апарате, хидрофорска постројења,
уређаје за вентилацију и климатизацију; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу руководиоца послова инвестиционог и техничког
одржавања и руководиоца Клинике.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова инвестиционог и техничког
одржавања и руководиоцу Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.

Назив радног места
ТЕХНИЧАР – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ
Опис посла
- ради на одржавању апарата за дијализу и на систему за пречишћавање воде;
врши калибрисање апарата; врши проверу тачности вредности физичких величина
које су пројектоване на апарату; прати гарантне листове и сервисирање опреме;
контролише рад система за телекомуникације у организационој јединици,
електросклопове, дизел апарате, хидрофорска постројења, уређаје за вентилацију и
климатизацију; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа
Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Назив радног места
ОПЕРАТЕР ТЕХНИКЕ
Опис посла
- врши унос података у вези са пријемом, лечењем и отпустом пацијената; води
потребне евиденције и протоколе; обавља послове обраде медицинске документације;
врши унос у базу података и верификује унете податке; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
изузетно:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.

Назив радног места
ДАКТИЛОГРАФ
Опис посла
- куца и прекуцава текстове; стара се о квалитету, обликовању и штампању
текста; прима и контролише захтеве за препис материјала; обавља и одговоран је за
дактилографске послове за потребе здравствене, односно медицинске делатности;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговорна је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
изузетно:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу ове уредбе;
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
Опис посла
- анализира параметре рада у поступку стерилизације инфузионих раствора;
стара се о одржавању апарата и хигијене у блоку; предлаже процедуре за превентивно
и редовно одржавање апарата, као и за отклањање комплетних кварова; врши
сигнирање боце са готивим инфузионим раствором под надзором фармацеута; обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговорна је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
средње образовање.
Назив радног места
ФРИЗЕР
Опис посла
- обавља берберске послове за потребе пацијената Клиничког центра; одржава
хигијену средстава за рад; требује материјал, приборе и опрему и води евиденцију о
утрошку материјала; води евиденцију о пруженим услугама; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Назив радног места
КАФЕ КУВАРИЦА / СЕРВИРКА – КАФЕ КУВАРИЦА
Опис посла
- припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке у
просторији Кабинета; одржава хигијену простора где се врши припрема напитака и

одговорна је за хигијену и одржавање инвентара за рад у просторији Кабинета; врши
фотокопирање материјала за потребе Кабинета; врши курирске послове за потребе
Кабинета; врши одржавање хигијене у просторијама Кабинета; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Кабинета и директора
Клиничког центра.
За свој рад одговорна је шефу Кабинета и директору Клиничког центра;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
изузетно:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове Уредбе.
Назив радног места
ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОБДУКЦИЈИ
Опис посла
- ради на пословима обдукције; врши пренос обдукованих лица; припрема сале
за обдукцију; врши припрему лешног материјала у сврху едукације; припрема
обдукциони и други прибор за рад; доставља лешни материјал одговарајућим
лабораторијама; врши тоалету леша и припрема леш за транспорт; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- основно образовање;
Назив радног места
ПОРТИР
Опис посла
- врши пријем странака и даје потребна обавештења; води евиденцију о уласку
и изласку странака; води евиденцију о уласку и изласку запослених; контролише и
надзире рад алармног система; прима телефонске позиве и усмерава везу по
позивима;стара се о исправности централе и линија; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
Назив радног места
ПОМОЋНИ РАДНИК
Опис посла
- врши умножавање материјала на апарату за копирање; врши сређивање и
повезивање умноженог материјала; доноси пошту и штампу; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.

Назив радног места
СПРЕМАЧИЦА
Опис посла
- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарног
хигијенског режима у административним просторијама; спрема и уређује просторије
запослених; одржава хигијену санитарних чворова; пријављује сва оштећења и
кварове на инсталацијама, инвентара и опреми; прати стање залиха потрошног
материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и друге послове
у оквиру своје стручне спреме по налогу шефу Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ / ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- ШЕФ
ОДСЕКА
Опис посла
- организује и руководи радом Одсека; организује рад на одржавању и уређењу
круга Клиничког центра; прати хигијенско, санитарно и техничко стања објеката,
опреме и инвентара; прати хигијену запослених, пословних просторија, уређаја,
опреме и инвентара; води евиденцију и записнике по извршеној санитарној контроли;
припрема делове предлога мера и упозорења у вези са резултатима санитарне
контроле; реализује план заштите животне средине и план управљања отпадом;
организује сакупљање и транспорт отпада; рукује уређајима и опремом за третирање
отпада; води евиденцију о количинама и токовима отпада; спроводи мере за смањење
отпада и заштите животне средине; припрема делове извештаја о заштити животне
средине и управљања отпадом; води потребне евиденције и прави распоред рада
радника у Одсеку; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
руководиоца послова инвестиционог и техничког одржавања.
За свој рад одговоран руководиоцу послова инвестиционог и техничког
одржавања;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ ПАЦИЈЕНАТА
Опис посла
- помаже при пријему, отпусту и санитарној обради пацијената; обавља
помоћне послове неге пацијената; обавља помоћне послове код паковања санитетског
материјала; помаже медицинској сестри / техничару у спровођењу поступака неге
пацијената; помаже при транспорту пацијената ради обављања дијагностичких и
терапијских процедура; врши прање и дезинфекцију ноћних посуда и исте
дистрибуира пацијентима; одговоран је за правилну употребу дезинфекционих
средстава под надзором одговорних сестара / техничара; врши и одржавање хигијене и
дезинфекцију просторија, соба пацијената, санитарних просторија, службених
просторија, операционог блока, помоћних просторија и осталих просторија; одржава
хигијену и дезинфекцију намештаја и инвентара у собама пацијената и одговара за

хигијену истих; одговара за правилно прикупљање и одлагање отпадног материјала;
брине о пријему и дистрибуцији чистог веша и прописаном прикупљању, одлагању и
одвожењу прљавог веша; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефу Одсека и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и главној сестри / техничару Клинике;
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.
Назив радног места
ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА
Опис посла
- врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање
лабораторијског посуђа по месту употребе; одржава хигијену радних површина у
лабораторији; на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији; обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефу Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.
Назив радног места
СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПРОСТОРИЈА

У

КОЈИМА

СЕ

ПРУЖАЈУ

Опис посла
- врши одржавање хигијене и дезинфекцију просторија, соба пацијената,
санитарних просторија, службених просторија, операционог блока, помоћних
просторија и осталих просторија;одржава хигијену и дезинфекцију намештаја и
инвентара у собама пацијената и одговара за хигијену истих; одговара за правилно
прикупљање и одлагање отпадног материјала; врши прање и дезинфекцију ноћних
посуда и исте дистрибуира пацијентима; помаже при пријему, отпусту и санитарној
обради пацијената; помаже при транспорту пацијената ради обављања дијагностичких
и терапијских процедура; помаже медицинској сестри / техничару у спровођењу
поступака неге пацијената; брине о пријему и дистрибуцији чистог веша и
прописаном прикупљању, одлагању и одвожењу прљавог веша; одговоран је за
правилну употребу дезинфекционих средстава под надзором одговорних сестара /
техничара; припрема и одржава посуђе за узимање узорака; врши пражњење
наменских посуда за одлагање комуналног и медицинског отпада, тријажа и
одношење до контејнера односно стерилизатора за медицински отпад; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефу Одсека и главне сестре /
техничара Клинике.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и главној сестри / техничару Клинике;
Назив радног места
ЧИСТАЧИЦА
Опис посла
- одржава чистоћу круга Клиничког центра и прикупља смеће; ради на утовару
и одржавању површина у кругу Клиничког центра; у зимском периоду ради на
рашчишћавању снега и одржавању путних праваца у кругу; ради на чишћењу и

редовоном одржавању простора за депонију отпадног материјала; пријављује сва
оштећења инвентара и опреме; прати стање залиха потрошног материјала за потребе
одржавања чистоће; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека;
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.
Назив радног места
ПОМОЋНИ РАДНИК
Опис посла
- обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе,
материјала и опреме и др.; врши превоз робе у кругу Клиничког центра; води рачуна о
исправности електроколица; превози медицински и немедицински отпад од Клиника
до места за смештај отпада (депоније Клиничког центра); обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА У УГОСТИТЕЉСТВУ
Опис посла
- организује, координира и прати извршење послова у просторијама за смештај
хране; израђује планове рада и распоређује послове; контролише снадбевање објекта
и организује пласман производа; координира план дугорочних набавки; контролише
послове срадње са другим службама и инспекцијским органима; дефинише нормативе
исхране и јеловника; планира дневну производњу хране и требује намирнице и
средства за хигијену запослених, опреме и простора кухиње; учествује у припреми
тендерске документације за спровођење поступака јавних набавки прехрамбених
производа;
подноси извештаје о утрошку прехрамбених производа и прати
реализацију набавки по закљученим уговорима о јавним набавкама; врши контролу
рада сервира;обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
помоћника руководиоца немедицинске Службе и руководиоца Службе.
За свој рад одговоран је помоћнику руководиоца Службе и руководиоцу
Службе.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање пет година радног искуства
Назив радног места
ШЕФ КУХИЊЕ
Опис посла
- организује и руководи радом Одсека; организује, планира и надгледа рад
кухиње; непосредно руководи процесом спремања и поделом хране на линији за
поделу; обезбеђује правилно коришћење средстава за хигијену, прибора за јело и
опреме у кухињи; учествује у изради дневног плана производње; води потребне
евиденције; прави распореде рада радника; требује намирнице и остали материјал из
магацина за производњу јела и врши поделу истих према врсти јела; врши корекцију
дневне производње, код смањења производње врши повраћај намирница магацину,
код повећања производње врши додатни пријем из магацина; извештава о потреби
набавке појединих намирница и зачина; одговоран је за реализацију планиране
производње; организује благовремену контролу требоња и транспорт јела;
контролише процес производње и одговоран је за квалитетно припремање јела и
правилну расподелу; примењује мере безбедности; врши контролу подељених оброка;
води потребне евиденције; прави распореде рада радника; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца послова у угоститељству.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова у угоститељству.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
НУТРИЦИОНИСТА
Опис посла
- сачињава јеловник за исхрану пацијената; контролише квалитет и хигијенску
исправност намирница и даје дозволу за употребу; врши контролу правилног чувања
намирница и поштовање рокова употребе; издаје налоге за набавку намирница за
припрему хране по основу прописане рецептуре; контролише редовно чување узорака
хране у кухињама у року од 24 часа; упозорава одговорна лица на поштовање обавеза
и рокова који се налажу решењем надлежног инспектора; одговара за правилну поделу
намирница по дијетама, као и поделу исхране; учествује у комисијском пријему
намирница; по потреби одређује дијету пацијентима на кућном лечењу; саветује
пацијенте о њиховој исхрани, а на основу болести од које болују; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефу Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- положен стручни испит;
- знање рада на рачунару.
Назив радног места
ГЛАВНИ КУВАР
Опис посла
- организује рад у кухињи; саставља јеловник и припрема храну за пацијенте;
требује и врши пријем намирница и контролу исправности приспелих намирница у
кухињи; припрема потребан материјал за одржавање чистоће просторија кухиње,
ивентара и посуђа; контролише исправност процедуре припреме оброка, квалитет и
квантитет приликом испоруке хране из кухиње; припрема и дели храну по дијетама за
потребе Клиника; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
КУВАР / ПОСЛАСТИЧАР
Опис посла
- припрема све врсте јела по јеловнику и нормативи исхране; контролише
исправност намирница; утврђује потребне количине намирнице на основу норматива
и саставља листу за набавку намирница; контролише квалитет припремљеног јела;
сервира јела; прирпема јеловник; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.

Назив радног места
КАФЕ КУВАРИЦА / СЕРВИРКА - СЕРВИРКА
Опис посла
- припрема, сервира и послужује храну и све врсте безалкохолних напитака;
брине о начину сервирања хране за пацијенте водећи рачуна о прописаном
дијететском – терапијском режиму исхране; врши расподелу оброка у трпезарији или
по собама пацијената; помаже медицинској сестри при храњењу пацијената;
одговорна је за прописано прикупљање и одлагање остатка хране;одржава хигијену
посуђа, прибора, уређаја и наткасни пацијената;води евиденцију о требовању и
утрошку робе; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа
Одсека и главне сестре / техничара Клинике.
За свој рад одговорна је шефу Одсека и главној сестри / техничару Клинике.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
изузетно:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу ове Уредбе.
Назив радног места
МЕСАР
Опис посла
- учествује у припреми и ускладиштењу меса у хладњачи; требује месо и исто
припрема за одређене дијете; евидентира параметре по постојећим процедурама;
контролише хигијену и складиштење меса; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ПОМОЋНИ КУВАР
Опис посла
- припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка;
припрема и сервира храну; одржава хигијену у кухињи; одржава хигијену средстава за
обраду и припрему намирница; помаже кувару у припреми хране; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ПОМОЋНИ РАДНИК
Опис посла
- врши утовар, истовар робе и помаже у складиштењу робе; обавља послове
доношења намирница; чисти воће и поврће за припрему хране; пере посуђе и одговара

за хигијену истог; чисти све просторије у погону кухиње; помаже осталим радницима
Одсека; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа
Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- основно образовање.
Назив радног места
ТЕХНИЧАР ЗА ПРАЊЕ И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
-организује и руководи радом Одсека; управља постројењима за прање рубља,
сушење рубља и хемијско чишћење; програмира рад постројења и усклађује програме
прања, сушења и хемијског чишћења; прима и класификује рубље за прање и хемијско
чишћење;врши припрему детерџента и других средстава и контролише дозирање;
одговоран је за средства рада и њихово правилно коришћење и одржавање;
контролише квалитет функција прања и хемијског чишћења; отпрема чисто рубље и
води евиденцију о истом; контролише токове рубља кроз перионицу;обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца послова у
угоститељству.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова у угоститељству.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
КРОЈАЧ
Опис посла
- израђује нове униформе, веш и постељину; врши обележавање рубља и
његово крпљење; ради на пеглању веша, ручном пеглом или на машини за пеглање;
врши склапање веша; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара;
обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ
Опис посла
- врши прање, сушење, пеглање и склапање веша, постељине, радне одеће и
осталог рубља; врши обележавање рубља и његово крпљење; врши чишћење и
дезинфиковање машине за сушење и пеглање рубља, као и радних просторија /
перионица; прима прљав веш и исти класификује за прање; контролише степен
загрејаности сушара; требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће;
сређује и издаје чист веш и води потребну евиденцију; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема / образовање
- основно образовање;
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ
Опис посла
- организује,координира и прати извршење послова транспорта и логистике;
обавља послове евиденције путних налога и налога за употребу моторних возила за
потребе Клиничког центра; израђује и директору подноси месечне извештаје о
издатим путним налозима за запослене у
Кабинету и извештаје о употреби
моторних возила за потребе Кабинета директора; издаје и врши контролу путних
налога; прати и организује одржавање возног парка,сервис и поправке возила;
организује техничку исправност,хигијену и утрошак резервних делова,горива и
подноси захтев за њихову набавку; врши регистрацију возила; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу помоћнику руководиоца Службе и
руководиоцу Службе.
За свој рад одговоран је помоћнику руководиоца Службе и руководиоцу
Службе.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање пет година радног искуства.
Назив радног места
ВОЗАЧ ВОЗИЛА Ц КАТЕГОРИЈЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује и руководи радом Одсека; одговоран је за средства рада и њихово
правилно коришћење и одржавање; врши контролу исправности путних налога; прави
распоред рада и издаје радне налоге; контролише исправност возила и уговара
поправке возила у сервисним радионицама; организује превоз корисника по налогу
руководиоца послова транспорта и логистике; управља моторним возилом по налогу
начелнику Одељења; води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној
километражи, потрошњи горива и мазива; одржава возила у уредном и исправном
стању; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца
послова транспорта и логистике.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова транспорта и логистике.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- средње образовање;
изузетнo:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- возачка дозвола одговарајуће категорије.
Назив радног места
ВОЗАЧ ВОЗИЛА Ц КАТЕГОРИЈЕ
Опис посла
- обавља послове возача; води евиденцију о употреби моторног возила,
пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; припрема путни налог за
коришћење возила; одржава возила у уредном и исправном стању; контролише
исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама; Обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- средње образовање;
изузетнo:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- возачка дозвола одговарајуће категорије.
Назив радног места
ВОЗАЧ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ
Опис посла
- обавља послове возача; води евиденцију о употреби моторног возила,
пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; припрема путни налог за
коришћење возила; одржава возила у уредном и исправном стању; контролише
исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама; Обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- средње образовање;
изузетнo:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- возачка дозвола одговарајуће категорије.

Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ, ОДБРАНЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Опис посла
- организује, кординира и прати извршење послова безбедности, одбране,
ванредних ситуација, цивилне заштите, заштите животне средине, заштите од пожара
и обраде и заштите података Одељења за ванредне ситуације и Одељења за безбедност
и здравље на раду екологију и хигијену; остварује сталну сарадњу са инспекцијским
органима за послове одбране, обезбеђења, безбедности и здравља на раду, заштите од
пожара и екологије, као и са другим државним органима у циљу ефикаснијег рада и
функционисања Одељења; сарађује са директорима организационих јединица, главним
сестрама организационих јединица и директорима Служби у Клиничком центру;
развија и предлаже безбедносне циљеве и безбедносне политике; координира израду
процена, анализа, студија, елабората, стратегија и акционих планова, процедура и
правила у областима од значаја за безбедност, одбрану ванредне ситуације и
управљања отпадом; развија и предлаже превентивне безбедносне мере у областима
управљања кризама и заштите лица, имовине и пословања од разних претњи,
укључујући одбрану од тероризма; развија и предлаже мере за смањење ризика од
елементарних и других непогода, ризика на радним местима; спроводи стручни надзор
над радом обезбеђења; пружа стручну помоћ у процесу контроле, увођења и примене
стандарда везаних за безбедност, одбрану и ванредне ситуације; спроводи стручни
надзор над радом обезбеђења; координира припрему општих и појединачних аката из
области безбедности, одбране и ванредних ситуација; планира и предлаже набавку
опреме потребне за функционисање послова безбедности заштите и управљања
отпадом; издаје упутства за рад у ванредним ситуацијама и поступањима везаним за
појачане мере безбедности; координира израду редовних и ванредних извештаја о
околностима и догађајима од значаја за безбедност, одбрану и ванредне ситуације;
спроводи стручни надзор у области управљања оптпадом, спроводи стручни надзор у
области безбедности и здравља на раду, спроводи стручни надзор над зоном зрачења.
Одговорно је лице за послове одбране и управљања отпадом. У одсутности
одговорних лица обавља послове одговорног лица за БЗР, ППЗ и заштиту од
јонизујућег зрачења. Обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом;
- најмање пет година радног искуства.

Назив радног места
СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ
Опис посла
- припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика у
ванредним ситуацијама; организује и спроводи превентивну меру заштите од пожара;
разматра стање заштите од пожара, подноси извештаје и припрема предлоге; издаје
упутства за рад запосленима у ванредним приликама,ванредним ситуацијама и
поступањима везаним за појачане мере безбедности; заједно са Кординатором за
послове безбедности,одбране и ванредних ситуација и Шефом одсека обезбеђења
спроводи план евакуације; остварује сталну сарадњу са инспекцијским органима за
послове одбране, за послове заштите од пожара као и са другим државним органима;
учествује у изради нормативних аката из области одбране и заштите од пожара; прати
и проучава све важеће прописе из области заштите од пожара и одбране; одговоран је
за смештај, чување и руковање планских докумената; сарађује са ОЈ и Службама ради
спровођења мера отклањања недостатака који су у поступку инспекцијских органа
утврђени; контролише ажурирање евиденције из области одбране; води евиденцију о
присутности војника на цивилном служењу војног рока; води спискове запослених
Клиничког центра распоређених по ратној систематизацији у Клиничком центру; води
уредно картотеку свих запослених Клиничког центра како по мирнодопској тако и по
ратној систематизацији (новозасновани радни односи, пензионери, неспособни за
Војску Србије и сл.), предлаже попуну упражњених места по утврђеној ратној
систематизацији;одговорно лице је за послове одбране Клиничког центра. Обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца послова
безбедности, одбране и ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.
Назив радног места
ВАТРОГАСАЦ
Опис посла
- спроводи утврђење мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите
према Плану заштите од пожара Клиничког центра Ниш: контролише комплетност и
исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту, контролише проходност
противпожарних путева и евакуационих праваца, спроводи мере за блаовремено

отклањање утврђених недостатака, преузима све потребне радње у случају избијања
пожара, пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама
и у поступањима везаним за појачане мере безбедности, евакуише запослене и
спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације. Обавља
и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и руководиоца
послова безбедности, одбране и ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и руководиоцу послова безбедности,
одбране и ванредних ситуација.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен стручни испит из противпожарне заштите.
Назив радног места
РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ОРУЖЈЕМ / СТРАЖАР
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује раднике на пословима обезбеђења; одговоран је за спровођење
свих наредби, наложених мера и упутства за рад упућен обезбеђењу од стране
директора Клиничког центра; одговоран је за благовремено спровођење свих
наложених мера од стране надлежних органа, а у оквиру делокруга рада и
функционисања; остварује сталну сарадњу са ресорним службама МУП-а; брине о
психофизичком здравственом стању запослених на пословима обезбеђења и шаље их
на одговарајуће провере у складу са важећим прописима; сарађује са директорима ОЈ
у Клиничком центру на организовању самозаштите од упада непожељних лица која
ремете рад запослених у Клиничком центру и хоспитализованих пацијената;
одговоран је за организовање режима унутрашњег саобраћаја у Клиничком центру;
израђује план рада и план годишњих одмора; учествује у изради Правилника о
обезбеђењу у Клиничком центру, као и изради упутства; контролише спровођење
радних задатака; организује периодичне лекарске прегледе, организује редовну
годишњу обуку за руковање оружјем у сарадњи са надлежним органима МУП;
предлаже мере за побољшање ефекта рада; одговоран је за рад и понашање радника
обезбеђења; врши свакодневни обилазак запослених у Одсеку на свим пунктовима у
Клиничком центру (1 недељно у Кнез Селу и Топоници, а по потреби и чешће); брине
о уредном изгледу и коректном понашању свих запослених у Одсеку; води
административно техничке послове у оквиру делокруга рада (евиденцију о раду и
одсуству са рада, евиденцију о оружју, о наплати улазнице за моторна возила у круг
Клиничког центра и евиденцију о издатим пропусницама за улазак у круг Клиничког
центра); обавештава Одељење за правне и опште послове о нестанку имовине
Клиничког центра; заједно са руководиоцем послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација спровди план евакуације у случају настанка ванредних ситуација;
одговорно је лице за чување, смештај, евидентирање и издавање, преизимање и
коришћење оружја, делова за оружје и муниције која се користи за обављање
делатности, односно активности у Клиничком центру. Обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација.

Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- завршена обука за руковање ватреним оружјем;
- лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем.
Назив радног места
РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ОРУЖЈЕМ / СТРАЖАР
Опис посла
- обавља послове спољњег физичког обезбеђења објеката Клиничког центра у
складу са важећим законским прописима, посебним упутствима за рад наредбама
директора Клиничког центра, налозима шефа Одсека за обезбедјење; одговоран је за
физичко обезбеђивање објеката Клиничког центра; одговоран је за обезбеђивање
имовине и средстава Клиничког центра од крађа, оштећења и уништења; врши
контролу уласка и изласка возила, кретања људи, службеник обезбеђења је овлашћен
да: 1) провери идентитет лица које улази или излази из објекта или простора који се
обезбеђује и у самом штићеном простору; 2) прегледа лице или возило на улазу или
излазу из објекта или простора и у самом штићеном простору; 3) забрани
неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекат или простор који се обезбеђује; 4)
нареди лицу да се удаљи из објекта или простора који се обезбеђује, ако се лице ту
неовлашћено налази; 5) упозори лице које својим понашањем или пропуштањем
дужне радње може угрозити своју безбедност, безбедност других или изазвати
оштећење и уништење имовине; 6) привремено задржи лице које је затекао у објекту
или простору у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и
мира, до доласка полиције; 7) употреби средства принуде; 8) врши обезбеђење
слободног приступа у објекте Клиничког центра; у случају опасности предузима мере
за заштиту имовине и средстава Клиничког центра, као и за заштиту запослених и
других лица и дужан је да о томе одмах обавести надлежне органе и директоре
организационих јединица; одговоран је за уредну и на време извршену примопредају
дужности - записнички; дужан је да приликом интервенције користи дозвољена
средства одбране који морају да буду сразмерна законитом циљу њихове употребе и
извршена на начин којим се не вређа достојанство, углед, част или друго
загарантовано људско право. Приликом примене мера нико не сме бити подвргнут
мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању. Врши наплату уласка моторних
возила на капијама у круг Клиничког центра; обавља посао Ватрогасца. Обавља и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека и руководиоца
послова безбедности, одбране и ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и руководиоцу послова безбедности,
одбране и ванредних ситуација.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство
- завршена обука за руковање ватреним оружјем;
- лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем.

Назив радног места
РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА / ЧУВАР
Опис посла
- обавља послове спољњег физичког обезбеђења објеката Клиничког центра у
складу са важећим законским прописима, посебним упутствима за рад наредбама
директора Клиничког центра, налозима шефа Одсека за обезбеђење; одговоран је за
физичко обезбеђивање објеката Клиничког центра; одговоран је за обезбеђивање
имовине и средстава Клиничког центра од крађа, оштећења и уништења; врши
контролу уласка и изласка возила, кретања људи, службеник обезбеђења је овлашћен
да: 1) провери идентитет лица које улази или излази из објекта или простора који се
обезбеђује и у самом штићеном простору; 2) прегледа лице или возило на улазу или
излазу из објекта или простора и у самом штићеном простору; 3) забрани
неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекат или простор који се обезбеђује; 4)
нареди лицу да се удаљи из објекта или простора који се обезбеђује, ако се лице ту
неовлашћено налази; 5) упозори лице које својим понашањем или пропуштањем
дужне радње може угрозити своју безбедност, безбедност других или изазвати
оштећење и уништење имовине; 6) привремено задржи лице које је затекао у објекту
или простору у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и
мира, до доласка полиције; 7) употреби средства принуде; 8) врши обезбеђење
слободног приступа у објекте Клиничког центра; у случају опасности предузима мере
за заштиту имовине и средстава Клиничког центра, као и за заштиту запослених и
других лица и дужан је да о томе одмах обавести надлежне органе и директоре ОЈ;
одговоран је за уредну и на време извршену примопредају дужности - записнички;
дужан је да приликом интервенције користи дозвољена средства одбране који морају
да буду сразмерна законитом циљу њихове употребе и извршена на начин којим се не
вређа достојанство, углед, част или друго загарантовано људско право. Приликом
примене мера нико не сме бити подвргнут мучењу, нечовечном или понижавајућем
поступању. Врши наплату уласка моторних возила на капијама у круг Клиничког
центра; обавља посао Ватрогасца. Обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека и руководиоца послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и руководиоцу послова безбедности,
одбране и ванредних ситуација;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање;
изузетно:
- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Додатна знања / испити / радно искуство
- лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.
Назив радног места
ПОРТИР
Опис посла
- врши пријем странака и даје потребна обавештења;води евиденцију о уласку и
изласку странака;контролише рад алармног система; у случају ванредених ситуација
обавештава руководиоца безбедности, одбране и ванредних ситуација; у случају
нарушавања реда и мира у организационој јединици обавештава Службеника

обезбеђења; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа
Одсека и руководиоца послова безбедности, одбране и ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и руководиоцу послова безбедности,
одбране и ванредних ситуација;
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ –
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује рад Одсека превентивних мера безбедности и здравља на
раду; остварује сталну сарадњу са инспекцијским органима за послове из области
безбедности и здравља на раду, као и са другим државним органима у циљу
ефикаснијег рада и функционисања Одсека; анализира степен тренутне
експонираности безбедносним ризицима на радним местима и у радном
окружењу; израђује акте о процени ризика на радним местима и у радном
окружењу; координира припрему општих и појединачних аката из области
безбедности и здравља на раду; даје предлоге Начелнику одељења и Директору
Клиничког центра у планирању, избору, коришћењу, одржавању средстава за
рад, опасних материја и средстава за заштиту на раду; организује и саставља
извештаје у области заштите безбедности и здравља на раду; организује и
спроводи обуку запослених из области заштите безбедности и здравља на раду и
заштите лица, имовине и пословања; прати и контролише средства и опрему за
личну заштиту; oдговорно је лице за послове БЗР и управљања отпадом; у
одсуству одговорних лица обавља послове одговорног лица за заштиту од
јонизујућег зрачења, одговорног лица за управљање отпадом, одговорног лица за
послове одбране. Обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу руководиоца послова безбедности, одбране и ванредних ситуација и
директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација и директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Назив радног места
СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Опис посла
- припрема потребну документацију за израду и допуну Акта о процени ризика
радних места у зони зрачења Центра за нуклеарну медицину; пружа стручну помоћ
око опремања и уређивања радног места са аспекта безбедности и у зони зрачења
Центра за нуклеарну медицину; у сарадњи са одогворним лицем за безбедност и
здравље на раду организује превентивна и периодична испитивања услова радне
околине Центра за нуклеарну медицину; организује превентивна и периодична
испитивања средства за рад; прати стање у вези са повредама на раду и
професионалним обољењима насталим у зони зрачења Центра за нуклеарну медицину;
учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово
смањење и отклањање; спроводи унутрашњи надзор над применом мера заштите од
отворених извора зрачења; координира рад са Службом медицине рада; припрема
извештаје из области безбедности и здравља на раду и области заштите од јонизујућег
зрачења; спроводи мере спречавања контаминације, води евиденцију о радиоактивном
отпаду; одговоран је за начинсакупљања, евидентирања, обрађивања и одлагања
радиоактивног отпада. Обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека и и директора Центра за нуклеарну медицину.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и директору Центра за нуклеарну
медицину.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.
Назив радног места
МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР
Опис посла
- обавља самостално или као део медицинског тима сложене послове
планирања индивидуалног зрачног третмана; обавља самостално или као део
медицинског тима, сложене послове планирања (калкулације) индивидуалне
дозиметрије; обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и
задатке из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе; обавља
пројектовање мера радиационе сигурности и безбедности; врши калибрацију
уређаја за мерење радиоактивности; врши обуку особља; обавља послове
планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције зрачења,
дозиметрије, стандардизације, терапијске примене извора јонизујућег зрачења,

контроле и заштите од јонизујућег зрачења;
обавља
послове
контроле
квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у нуклеарној медицини и
радиологији; обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака
коришћених за дијагностику и терапију; прави редовне периодичне извештаје;
врши периодичну контролу очитања ТЛД картица са овлашћеном установом,
спроводи са Одговорним лицем за безбедност и здравље на раду лекарске
прегледе за раднике у зони зрачења; остварује континуалну сарадњу са
Агенцијом за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије;
припрема документацију за инспекцијске прегледе; спроводи законске процедуре
из области заштите од јонизујућег зрачења; учествује у контроли апарата у зони
зрачења са овлашћеном кућом; стара се о заштитним средствима у зони зрачења;
учествује у периодичној обнови знања за раднике у зони зрачења; врши
пријављивање и одјављивање радника у зони зрачења; одговорно лице је за зону
зрачења у Клиничком центру; Обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу шефа Одсека и директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ / ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује сакупљање и транспорт медицинског отпада; проверава безбедност
и паковању и разврставању медицинског отпада; спроводи мере за смањење количине
отпада: организује руковање уређајима за транспорт и третман медицинског отпада;
води евиденцију о количинама и токовима инфективног медицинског отпада, врши
контролу дезинфекције амбалаже за одлагање инфективног медицинског отпада;
контролише стерилност инфективног медицинског
отпада; стара се о исправности
и безбедности уређаја за третман инфективног медицинског отпада; води евиденцију о
неправилностима разврставања медицинског отпада и екцидентним ситуацијама;
спроводи План управљања отпадом у Клиничком
центру Ниш; припрема делове
извештаја о управљану отпадом у складу са Планом управљања отпадом; учествује у
ажурирању плана управљања отпадом; у случају гашења постројења поступа према
правилнику о затварању постртојења за третман медицинског тпада Клиничког центра
Ниш заједно са референтима заштите животне средине и Кординатором за послове
заштите, безбедности и здравља на раду; припрема документацију за инспекцијски
надзор; попуњава документ о кретању отпада у сарадњи са возачем техничког возила
за трансопрт опасних материја; обавља послове и возача техничког возила за
транспорт опасног инфективног отапда и магационера за материјал посебне наменеамбалажа за управљање инфективним медицинским отпадом; обавља и друге послове
у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација.

Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ / ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опис посла
- рукује уређајима за третман медицинског отпада; води евиденцију о
количинама и токовима инфективног медицинског отпада, врши дезинфекцију
амбалаже
за одлагање инфективног медицинског отпада; контролише стерилност
инфективног медицинског отпада; стара се о исправности и безбедности уређаја за
третман инфективног медицинског отпада; води евиденцију о неправилностима
разврставања медицинског отпада и екцидентним ситуацијама, у случају гашења
постројења поступа према правилнику о затварања постртојења за третман
медицинског отпада Клиничког центра Ниш; стара се о хигијени објекта за третман
инфективног медицинског отпада; забрањује улаз неовлашћеним лицима у објекат
третмана инфективног медицинског отпада. Обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу шефа Одсека и руководиоца послова безбедности, одбране и
ванредних ситуација.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и руководиоцу послова безбедности,
одбране и ванредних ситуација.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ВОЗАЧ ТЕХНИЧКОГ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ
ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

ОПАСНИХ

МАТЕРИЈА

–

Опис посла
- врши транспорт инфективног медицинског отпада медицинског отпада; води
евиденцију о количинама и токовима транспорта инфективног медицинског отпада,
врши дезинфекцију возила након завршеног транспорта; врши правилно паковање
амбалаже опасног отпада у возилу у складу са АДР прописима; стара се о исправности
и безбедности возила; у случају акцидента приликом транспорта опасних материја
поступа у скалду са Законом о транспору опасних материја;планира руту кретања
трансопрта опасних материја и обавешава кординатора за послове заштите,
безбедности и здравља на раду. Обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме
по налогу шефа Одсека и руководиоца послова безбедности, одбране и ванредних
ситуација.
За свој рад одговоран је шефу Одсека и руководиоцу послова безбедности,
одбране и ванредних ситуација.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за исправност рада Одељења у целини;
организује,
координира
и
контролише
функционисање
информационо-

комуникационих технологија и послова; развија, дефинише и координира припрему
ИКТ планова; координира израду и припрему ИКТ извештаја; доноси одлуке о начину
реализације ИКТ послова; координира израду општих и појединачних аката у вези са
ИКТ пословима и даје мишљење о њима; координира израду ИКТ прегледа и анализа;
координира пројекте реализације дефинисаних програмских захтева; дефинише
политике и мере безбедности у информационом систему; учествује у избору ИКТ
опреме; обезбеђује и прати исправност документације за изабрана решења ИКТ; стара
се за обезбеђење услова за рад рачунарске опреме; одговара за заштиту података и
опреме; сарађује са РФЗО око имплементације ИЗИС-а; стара се о сталном
усавршавању из области ИКТ-а; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу руководиоца Службе и директора Клиничког центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Службе и директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање пет година радног искуства.
Назив радног места
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за исправност рада Одељења у целини;
организује, координира и контролише функционисање процеса рада у вези са
телекомуникацијама; развија, дефинише и координира припрему планова
телекомуникација; координира израду и припрему извештаја; координира одржавања
комплетне телекомуникационе опреме; прати правне прописе око ИКТ-а; обезбеђује и
прати исправност документације за изабрана решења ИКТ; обавља и друге послове у
оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоцу Службе и директора Клиничког
центра.
За свој рад одговоран је руководиоцу Службе и директору Клиничког центра.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање пет година радног искуства.

Назив радног места
ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ПРОГРАМА – ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за исправност рада Одсека у целини;
анализира корисничке захтеве и спроводи анализу пословног система и пројектног
задатка и врши избор процедуре његовог решавања; одређује потребан број људи за
реализацију пројекта и координира њиховим активностима; пројектује моделе
података, моделе пословних процеса са становишта апликација и корисничког
интерфејса; координира пројектима реализације програмских захтева (пројектна
спецификација); координира израду пословних апликација; развија постојеће ИС кроз
анализу и проналажење могућности за унапређење; спроводи функционално
тестирање пословних апликација; планира обраду података који се размењују са
екстерним институцијама, а који се користе у пословним апликацијама; координира
израду пројектне и техничке документације, као и корисничких упутстава; анализира
промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој
информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних
решења; учествује у дефинисању спецификација за израду програма; сачињава
специфичне обрасце и одржава рачунаре и рачунскe базe; сачињава базу листе по
дефинисаним критеријумима за пријем радника и рангира кандидате; периодично чува
и складишти електронске податке; обавља и друге послове у оквиру своје стручне
спреме по налогу руководиоца послова информационих система и технологија.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова информационих система и
технологија.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање три године радног искуства.
Назив радног места
ИНЖЕЊЕР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ – ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла
- организује, руководи и одговоран је за исправност рада Одсека у целини;
примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration
Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног самораћаја и др.); пружа
техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са техничком
подршком; дефинише, презентује и реализује корисничка решења везана за
рачунарске мреже и израђује техничке спецификације;
израђује писану
документацију за пројекте и корисничка решења; врши оптимизацију параметара у
зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе корисника и захтеве
система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; одговара
за постављање рачунарских мрежа и одговарајућу софтверску подршку као и за
пројектовање, инсталацију, конфигурацију и одржавање рачунарских мрежа
коришћењем савремених хардверских и софтверских решења; учествује у избору и
набавци рачунарске и мрежне опреме, пројектовању мрежне инфраструктуре,

конфигурисању и одржавању мреже као и код хардверске, софтверске и корисничке
подршке; дизајнира локалну мрежу (LAN) и бежичну мрежу (WLAN); одговара на
усаглашавању и око IP адресирањa рачунара и рачунарске опреме; kоординира
активности у циљу надгледања и управљања ИТ инфраструктуром; обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу руководиоца послова
информационих система и технологија.
За свој рад одговоран је руководиоцу послова информационих система и
технологија.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање једна година радног искуства.
Назив радног места
ИНЖЕЊЕР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Опис посла
- примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање,
NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја и
др.); пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са
техничком подршком; реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и
израђује техничке спецификације; израђује писану документацију за пројекте и
корисничка решења; врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и
апликативних захтева; прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих
предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; врши оптимизацију параметара
електроинсталација, конфигурацију и одржавање аутоматских система; ради на
одржавању телефонских мрежа одговарајућим софтверским програмом; врши преглед
и надгледа системе аутоматаског управљања; ради и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу шефа Одсека. За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање једна година радног искуства.
Назив радног места
ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР
Опис посла
- реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система,
односно апликација; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела

процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа стручну поршку у пројектовању
логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и
интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију
постављених захтева; израђује апликативне програме; програмира интернет портале,
сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са
базом података; тeстира програмске целине по процесима; врши иновирање
постојећих апликација; врши обуку извршиоца за рад на подсистемима; ради на
дизајнирању локалне мреже (LAN) и бежичне мреже (WLAN); ради са активном и
пасивном мрежном опремом; врши усаглашавање мрежних протокола и IP адресирањa
рачунара и рачунарске опреме; ажурира постојећи софтвер и имплементира нови
софтвер; надограђује хардвер и реконфигурише га по потреби; одговара за правилну
употребу рачунарских и мрежних ресурса; ради и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу шефа Одсека. За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Назив радног места
СОФТВЕР ИНЖЕЊЕР
Опис посла
- врши контролу обрађених података и поправку свих уређаја и апарата на
Одељењу радиотерапије; формира листу неопходних резервних делова и води
евиденцију о њиховом утрошку и замени; учествује у анализи корисничких захтева и
спроводи анализу пројектног задатка; пружа стручну подршку у пројектовању,
имплементацији и одржавању интегрисаног модела података, модела пословних
процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса; израђује пословне
апликације; спроводи функционално тестирање пословних апликација; формира и
израђује пројектну и техничку документацију, као и корисничка упутстава; прати и
подешава параметре информатичке структуре; води обраде које се јављају у једнаким
временским интервалима; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу начелника Одељења и шефа Одсека.
За свој рад одговоран је начелнику Одељења и шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство
- најмање једна година радног искуства.
Назив радног места
АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Опис посла
- поставља и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне опреме –
сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме и кабловских веза; поставља и
одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система,
система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске
поште, интранета, интернета и других; поставља и одржава интегрисани систем
заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и
модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне
документације; тeстира програмске целине по процесима; подешава и прати параметре
рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме –
сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме и кабловских веза; инсталира,
подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду
системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација,
система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске
поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења
информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; уноси податке
преко термала система на основу припремљених програмских докумената; ради и
друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
Назив радног места
АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
И ТЕХНОЛОГИЈА
Опис посла
- саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре; организује и
спроводи обуку корисника за употребу базе података, кретање кроз апликације и
њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја; организује и спроводи
обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација; организује и
спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме рачунарских
радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и сервисаоперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих
сервиса - електронске поште, интранета, интернета и других; организује и спроводи
обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета;
организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и коришћења

информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података; врши
послове уноса података у медицинске картоне и медицинске документације; врши
послове уноса података из медицинске картотеке и из историја болести у
компјутерску базу података; обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по
налогу шефа Одсека.
За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
или:
- средње образовање.
Назив радног места
ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Опис посла
- контролише са програмерима резултате тестирања; извршава обраде,
контролише рад стандардних апликација; инсталира, подешава, прати параметре рада,
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационих система и технологија;
предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова; води оперативну
документацију и потребне евиденције; прикупља и сређује податке за одговарајуће
програме; уноси податке преко терминала система на основу припремљених
програмерских докумената; спроводи одговарајуће корективне акције у случају испада
делова мреже неисправности рачунара; стара се о чувању података у рачунару;
планира набавку потрошног материјала; обавља и друге послове у оквиру своје
стручне спреме по налогу шефа Одсека. За свој рад одговоран је шефу Одсека.
Стручна спрема / образовање
- средње образовање.
Назив радног места
ПРЕВОДИЛАЦ
Опис посла
- преводи писани материјал, стручне текстове и правне акте; симултано и/или
консекутивно преводи; врши језичку контролу радова на енглеском језику
припремљених за штампање и публикацију; врши језичку контролу апстраката на
енглеском језику; води евиденције о преведеним текстовима и извршеним пословима;
обавља коресподенцију везану за послове међународне сарадње; пружа стручно техничку помоћ у припреми међународних скупова; асистира на пословима везаним за
информационо-кумуникативне технологије и послове као администратир на страном
језику; врши прикупљање, унос података у рачунар и табеларни приказ података;
учествује у рачунарској припреми докумената за штампу; припрема документацију за
потребе комисија и одбора у електронској форми на; обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу шефа Одсека. За свој рад одговоран је шефу Одсека.

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису ковисоко образовање почев од
10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пуређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
- знање одговарајућег страног језика;
- знање рада на рачунару.

Каталог радних места је саставни део Правилника о организацији и
систематизацији послова Клиничког центра Ниш.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
ДИРЕКТОР,
Проф. др Зоран Радовановић

