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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБХТ = Дневна болница за хемиотерапију 

КМО = Клиника за медикалну онкологију 

 

2.  ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију у вези са 

израдом месечног распореда рада и плана годишњих одмора  

 

3.  ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у одељење  ДБХТ 

  

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

4.1 Начелник одељења ДБХТ одговоран је за : 

 Прављење месечног распореда рада лекара у ДБХТ .Прављење плана 

годишњих за лекаре 

 Ванредна одсуства ван унапред пријављеног годишњег одмора морају се 

писаним путем затражити од Директора ДХБ и Директора КМО, као и 

Директора ИОРС ради давања сагласности. 

 

 Сагласност се неће дати уколико одсуство ремети одвијање процеса рада 

у оптималним условима  (изузетак чине  непредвидљиве ситуатице и 

случајеви  која предвиђа закон)  

4.2 Директор КМО одговоран је за :  

 Потписивање финалне верзије распореда рада за актуелни месец 

 Потписивање плана годишњих одмора  

 

4.3 Главна сестра ДБХТ одговорна је за :  
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 Прављење распореда рада медицинских сестара ( месечни план ) 

 Израда плана годишњих одмора  

4.4 Лекари су одговорни за :  

 Поштовање распореда рада  

4.5 Медицинска сестра – техничар је одговорна за : 

 Поштовање распореда рада  

 

5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 Месечни распоред рада лекара  

 У ДБХТ  раде само лекари специјалисти, који учествују у свакодневном 

раду ДБХТ  али и у контролним амбулантама као и на конзилијумима 

ИОРС 

 

 Рад се одвија кроз две смене пре и послепондевна (прва од 7 до 14 

часова, понедељком до 15 часова, а друга од 13 до 20 часова) 

  

 Рад се одвија кроз две амбуланте пре подне у којима раде и по један 

административни радник, док у послеподневној смени ради једна 

амбуланта са једним лекаром и једним административним радником 

 

  Распоред рада  лекара прави се за сваки месец у складу са распоредом 

рада КМО (због конзилијума и амбуланти и евентуалних других 

активности према потребама службе).  

 

 Финални распоред предаје се одговорном медицинском техничару  

ИОРС најмање 5 дана пре сваког 1.у месецу 

 

 Лекари могу предложити смене које има највише одговарају  узимајући у 

обзир  да процес рада може да се неометано одвија 

 

 Распоред се прави са равномерном прерасподелом рада узимајући у 

обзир број тренутно присутних лекара и њихових осталих обавеза 

 

 У оптималним условима по делу амбуланте предвиђено је да буде 15 

болесника по смени једног доктора 

 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Израда месечног распореда рада и плана годишњих 

одмора у одељењу ДБХТ 

 

 

Ознака: П.МЕД.17 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 4  од  4 

 

 Измене у одобреном и потписаном распореду могуће су само уз писано 

образложење начелнику ДБХТ 

 ДБХТ  не ради у време Државних  празника (1 и 2 јануар; 15 и 16 

фебруар;1 и 2 мај; 11 новембар 

 

 5.2 Месечни распоред рада медицинских сестара - техничара 

 

 Распоред рада медицинских сестара прави  Главна сестра ДБХТ , 

узимајући у обзир да у првој смени буде већи број сестара с обзиром на 

већи обим посла у односу на послеподневну смену 

 

5.3 Прављење плана годишњих одмора – лекари : 

 

 У време годишњих одмора најмање две трећине лекара мора бити 

присутно да би се обезбедио оптималан рад ДБХТ  

 Годишњи одмор се дели у два или више делова у размаку од најмање 3 

месеца и или према препорукама Одељења за правне послове Службе за 

правне и финасијске послеве ИОРС од 12.новембра 2014  (у прилогу)  

 Лекари који имају контролне амбуланте, морају отказати евентуално 

заказане болеснике у време годишнјих одмора, или сами обезбедити 

замену ,уколико то не ремети процес рада. 

 

5.4 Прављење плана годишњих одмора – медицинске сестре- техничара : 

 

 У време годишњих одмора најмање две трећине медицинских сестара мора 

бити присутно да би се обезбедио оптималан рад ДБХТ  

 Годишњи одмор се дели у два или више делова у размаку од најмање 3 

месеца и или према препорукама Одељења за правне послове Службе за 

правне и финасијске послеве ИОРС од 12.новембра 2014  (у прилогу)  

 

5.5 Замене у време годишњих одмора : 

 

 Сви запослени који имају руководећу функцију морају писаним путем дати 

обавештење о томе ко их за време одсуства (и годишњих одмора и одсуства из 

других разлога ) мења . 

 

 

6.  ДОКУМЕНТА 

6.1  Формулари месечног распореда рада за лекаре  

6.2  Распоред општих одсуствовања са рада – медицинске сестре -техничари 

6.3 Формулар плана годишњих одмора за све запослене  


