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             На основу члана 30., 31. и 32. Закона о запосленим у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

113/2017), члана 13. став 1.и 2. члана 31. и 32. Правилника о условима и начину унутрашње организације 

здравствених установа („Службени гласник РС“, број 43/2006 и 126/2014) и члана 19. став 1. тачка 4. Статута 

Института за онкологију и радиологију Србије, в.д. директор Института, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

- Пречишћен текст - 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

          Правилником о   организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник) у Институту за 

онкологију и радиологију Србије (у даљем тексту: Институт) уређују се: 

- организационе јединице и њихов делокруг рада; 

- радна места у организационим јединицама; 

- опис послова који се обављају на радним местима;  

- стручна спрема, односно образовање потребно за обављање послова радног места; 

- број извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима.  

 

Члан 2. 

 

          Унутрашња организација Института је утврђена у складу са начелом рационалности, функционалности  

и ефикасности, ради ефикасног и стручног обављања послова, као и остваривања пуне ангажованости свих 

запослених, у јединствено организованом процесу рада, у циљу извршавања послова и задатака Института, 

утврђених законом и Статутом.  

Члан 3. 

           

          Запослени остварује права и обавезе из овог Правилника даном ступања на рад у Институту. 

 

 

II ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПОСЛОВИ, ЗАДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

Члан 4. 

 

          Институт обавља високоспецијализовану, специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену 

делатност из области онкологије и радиологије. 

 

          Институт обавља образовну и научно-истраживачку делатност у складу са Законом. 

 

 

Члан 5. 

 

          У здравственој делатности Института извршавају се послови и задаци непосредне здравствене заштите 

из области онкологије и радиологије, послови и задаци  везани за праћење и проучавање здравственог стања 

и здравствене заштите становништва, праћење и спровођење метода и поступака превенције, дијагностике, 

лечења и рехабилитације, спровођење мера ради спречавања нежељених компликација и последица при 

пружању здравствене заштите, спровођење мера сталног унапређења квалитета стурчног рада, истраживање 

и откривање узрока појава и ширења оболења, као и начин и мере за сузбијање, рано откривање ефикасно и 

благовремено лечење, обављање фармацеутске здравствене делатности, медицинско снабдевање лековима и 

одређеним врстама медицинских средстава. 

 

 

 



 

5 

Члан 6. 

 

           У научноистраживачкој делантости Института обављају се послови и задаци  везани за  спровођење 

основних  транслационих и клиничких истраживања из области онкологије. Истраживања обухватају област 

генетике, биологије, имунологије, фармакологије, радиобиологије итд. Истраживања се спроводе кроз 

истраживачке пројекте. У научно-истраживачакој делатности Института извршавају се послови и задаци у 

вези са покретањем инцијатива, давањем предлога, извођењем пројеката и програма основних, примењених 

и клиничких истраживања, као и послови и задаци везани за учешће у извођењу научноистраживачких 

пројеката и програма чији су носиоци друге институције у земљи и иностранству.  

 

Члан 7. 

 

           У образовној делатности Института обављају се послови и задаци везани за учешће у редовној  

додипломској настави средњег, вишег и високог образовања, и последипломској настави (стажирање, 

специјализација и субспецијализација, магистеријуми, докторати), континуирана едукација и текуће стручно 

образовање по посебним програмима и друге едукативне делатности. 

 

Члан 8. 

 

          У Институту се обављају немедицински послови који обезбеђују извршавање послова основне 

делатности Института. 

 

Члан 9. 

 

           Ради што ефикаснијег, стручно-квалитетнијег и рационалнијег извршавања послова који произилазе из 

делатности Института, образују се основне организационе јединице и утврђује њихов делокруг рада и то: 

 

  

02.00.00.00 Клинка за онколошку хирургију; 

03.00.00.00 Клиника за медикалну онкологију; 

04.00.00.00 Клиника за радиолошку онкологију и дијагностику; 

05.00.00.00 Служба за педијатријску онкологију; 

06.00.00.00 Служба за патохистологију и цитологију; 

07.00.00.00 Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику; 

08.00.00.00 Одељење за специјалистичко консултативне прегледе; 

09.00.00.00 Одељење апотека; 

10.00.00.00 Служба за науоистраживачку и образовну делатност; 

11.00.00.00 Служба за правне и економско  финансијске послове; 

12.00.00.00 Служба за техничке и друге сличне послове. 

 

            У саставу организационих јединица из става 1. овог члана, образују се уже организационе јединице 

према областима здравствене заштите, односно специјалностима из којих Институт обавља здравствену 

делатност. 
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КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОШКУ ХИРУРГИЈУ 

 

Члан 10. 

 

У оквиру Клинике  за онколошку хирургију спроводе се следеће активности и то:превенција, 

дијагностика, рано откривање, хируршко лечење болесника са малигним обољењима, у оквиру хируршког 

лечења обавља се дијагностичка,  куративна хирургија, циторедуктивна хирургија, палијативна хиругија, 

хирургија метастатске болести, хирургија ургентних стања, реконструктивна и превентивна хирургија, 

едукација студената и лекара у оквиру додипломске и последипломске наставе према програму Медицинског 

факултета из предклиничких предмета, онколошке хирургије и клиничке онкологије, едукација лекара на 

специјализацији из опште хирургије, радијационе онкологије, медикалне онкологије, онколошке хирургије и 

опште медицине, усавршавање лекара специјалиста у одређеним сегметнима онколошке хирургије, 

едукација медицинских сестара и техничара према наставним програмима, научноистраживчка делатност 

кроз учешће у пројектима везаним за онкологију, планирање стварних потреба за предметима набавки, које 

су неопходне за обављање редовних активности из делокруга рада, праћење извршења плана набавки, 

фактурисање извршених здравствених услуга.  

 

Члан 11. 

 

         У оквиру Клинике за онколошку хирургију образују се следећа одељења и одсеци, и то: 

 

 

1. ОДЕЉЕЊЕ ХИРУРГИЈЕ 

− Одсек за хирургију дојке 

− Одсек за абдоминалну хирургију и саркоме 

− Одсек за ендокрину хирургију и хирургију главе и врата 

− Одсек за хирургију меланома, тумора коже и меких ткива и торакалну хирургију 

− Одсек за гинеколошку хирургију 

 

1. Одсек за хирургију дојке 

Одсек за хирургију дојке бави се  збрињавањем пацијената са раним карциномом дојке при чему се у 

откривању, дијагностици и лечењу примењују најсавременије дијагностичке и терапијске процедуре, 

пацијената са узнапредовалим карциномом дојке било као примарно хируршко збрињавање или у 

комбинацији са другим специфичним онколошким лечењем, као и примарном или одложеном 

реконструкцијом у склопу онколошког лечења. 

2. Одсек за абдоминалну хирургију  и саркоме 

Одсек за абдоминалну и хирургију саркома бави се хирушким лечењем пацијената са примарним и 

метастатским малигним туморима дигестивног тракта, урогениталног тракта и  малигномима јајника, 

пацијената са саркомима меких ткива и гастроинтестиналним стромалним туморима (ГИСТ), као и 

применом најсеврменијих техника интраперитонеалне хемотерапије, и изоловане перфузије екстремитата и 

органа цитотоксичним лековима.  

3. Одсек за ендокрину хирургију и хирургију главе и врата 

Одсек за ендокрину хирургију и хирургију главе и врата бави се хирургијом тумора ендокриних органа, 

пре свега штитасте и параштитастих жлезда, реоперацијама локалних рецидива у врату, генетским 

скринингом медулског и наследног папиларног тироидног карцинома, као и хирургијом других ендокриних 

неоплазми-надбубрега, ендокриног панкреаса, и дијагностичком и куративном  хирургијом примарних и 

метастатских тумора лимфних нодуса врата.  

4. Одсек за хирургију меланома, тумора коже и меких ткива и торакалну хирургију 

Одсек за хирургију меланома, тумора коже и меких ткива и торакалну хирургију бави се лечењем 

пацијената оболелих од меланома, тумора коже, тумора меких ткива, са примарним туморима респираторних 

органа, метастатском болести  плућа и медијастинума, дијагностичким бронхоскопијма. 

5. Одсек за гинеколошку хирургију 

Одсек за гинеколошку хирургију бави се збрињавањем пацијената са раним и одмаклим карциномима 

гинеколошких органа, при чему се у откривању, дијагностици и лечењу примењују најсавременије 

дијагностичке и терапијске процедуре. 
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2. ОДЕЉЕЊЕ ОПЕРАЦИОНОГ БЛОКА СА ДНЕВНОМ ХИРУРШКОМ БОЛНИЦОМ 

 

1. Одсек операциони блок 

2. Одсек дневне хируршке болнице 

 

У Одсеку операционих сала у склопу стационарног дела обављају се хируршки захвати у склопу 

превентивне, куративне, палијативне хирургије и дијагностике, као и реконструктивне хирургије и 

збрињавања хитних стања у онколошкој хирургији, обавља припрему и централну стерилизацију материјала 

и инструмената, обезбеђује се беспрекоран рад у операционим салама у асептичним условима.  

 

У Дневној хируршкој болници обављају се дијагностичке и терапијске хируршке интервенције 

према индикацијама за једнодвневне хируршке захвате, обезбеђује непосредну постоперативни надзор и 

праћење оперисаних пацијената у за то опредељеним болесничким креветима у склопу дневне хируршке 

болнице (најмање 5% од броја постеља на клиници) под непосредним мониториногом анестезиолога и 

медицинских сестара. 

 

3. ОДЕЉЕЊЕ АНЕСТЕЗИЈЕ И РЕАНИМАЦИЈЕ 

 

1. Одсек анестезије  

2. Одсек хируршког интензивног лечења 

 

Одсек анестезије бави се припремом пацијената за оперативне захвате, учествује у вођењу 

анестезије при хируршким интервенцијама, врши постоперативни надзор и праћење пацијената, учествује у 

лечењу пацијената у постоперативном периоду, учествује у тимском раду при дијагностичким процедурама 

ЦТ-у  и МНР-у као и при зрачним терапијским поступцима код одређене категорије болесника, обезбеђује 

амбулантну тријажу пацијената и пружа прву помоћ у хитним случајевима. 

 

Одсек хируршког интензивног лечења (ниво 3 интензивног лечења и неге) бави се збрињавањем пре 

свега хируршких пацијената којима је неопходна интензивна нега, врши преоперативни и постоперативни 

надзор и праћење пацијената, учествује у лечењу и реанимацији тешких оперисаних и неоперисаних 

хоспитализованих пацијената, витално угрожених, који захтевају континуирани мониторинг и интензивно 

лечење и негу, примењује све модерне облике реанимације и респираторне потпоре. 

 

 

КЛИНИКА ЗА МЕДИКАЛНУ ОНКОЛОГИЈУ 

 

Члан 12. 

 

          У оквиру Клинике за медикалну онкологију спроводе се следеће активности и то: дијагностика, 

терапија и праћење болесника са онколошким обољењем у фазама у којима је неопходна примена системског 

медикаментног лечења, примена хемиотерапије (цитотоксичних, биолошких и хормонских агенаса) 

интрахоспитално и у условима Дневне болнице, праћење ефеката системске терапије и спровођење свих 

дијангостичких и терапијских процедура који омогућавају безбедну примену хемиотерапије, спровођење 

супортивне, палијативне и симптоматске терапије претежно у условима Дневне болнице, спровођење 

интрахоспиталне интензивне неге за одређене компликације нехируршких модалитета лечења онколошке 

болести (хемиотерапија, биолошка терапија, радиотерапија) одржавање бактериолошки заштићене и  

контролисане средине у стационарном делу Клинике ради омогућавања безбедне примене агресивних 

хемиотерапијских режима, спровођење клиничких испитивања фаза I, II и III за  хемиотерапијске, биолошке 

и хормонотерапијске агенсе као и  агенсе импликоване у супортивној и симптоматској терапији, учестовање 

у настави из области онкологије са посебним освртом на последипломску наставу,  спровођење 

гастроенетеролошке ендоскопске дијагностике и терапије за потребе целог Института за онкологију и 

радиологију Србије, организовање и спровођење клиничке лабораторијске дијагностике 

(хематолошка,биохемијска, ендокринолошка) за  потребе целог Института за онкологију и радиологију 

Србије,  спровођење консултативне трансфузиолошке делатности за потребе целог Института за онкологију 

и радиологију Србије, активно учешће у амбулантно–поликлиничкој, консултативној и конзилијарној 

делатности на нивоу целог Института за онкологију и радиологију Србије, стручно методолошка делатност у 

формирању препорука за медикаментно лечење онколошке болести, сарадња са међународним струковним, 
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стручним и научним организацијама као и фармацеутским фирмама, истражује и предлаже мере за 

унапређење развоја палијативног збрињавања у складу са Стратегијом за палијативно збрињавање Републике 

Србије, планирање стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних 

активности из делокруга рада, праћење извршења плана набавки, фактурисање извршених здравствених 

услуга.  

 

Члан 13. 

 

         У оквиру Клинике за медикалну онкологију образују се клиничка одељења, одсеци, кабинет, и то: 

1) Одељење дневне болнице за хемиотерапију 

2) Одељење клиничких лабораторија 

3) Одељење за хемиотерапију малигних тумора дојке и гинеколошких малигних тумора 

4) Одељење за хемиотерапију малигних тумора грудног коша и дигестивног тракта 

5) Одељење за хемиотерпију малигних тумора главе и врата 

6) Одељење за хемиотерапију саркома и меланома и уролошких малигних тумора 

7) Одељење за хематолошку онкологију 

8) Одељење за супортивну онкологију и палијативно збрињавање  

9) Кабинет за ендоскопију и гастроентерологију 

 

1) Одељење дневне болнице за хемиотерапију спроводи терапијске поступке које је могуће 

спровести у амбулантним условма и све дијагностичке, супортивне и пратеће мере које омогућавају примену 

специфичне медикаментне терапије онколошке болести у амбулантним условима. У Одељењу су образована 

три одсека: 

 

- Одсек за програмску хемиотерапију  

- Одсек за стандарну хемиотерапију 

- Одсек за супортивну терапију 

 

- Одсек за програмску хемиотерпију бави се хемиотерапијским 

програмима који се спроводе у амбулантним условима. Такође у оквиру овог Одсека врше се прве 

проспективно контролисане примене нових цитотоксичних агенаса који пролазе из хоспиталне у амбулантну 

праксу  да би се утврдили најсигурнији модалитети њихове примене и праћења нежељених дејстава при 

амбулантној терапији.  

Спроводи клничке студије фазе III за терапијске агенсе прилагођене амбулаторним условима. 

 

- Одсек за стандардну хемиотерапију спроводи стандардне хемиотерапијске модалитете за 

неопластичка обољења који се спроводе у амбулантним условима пратећи њихову активност и токсичност. 

- Одсек за супортивну терапију бави се модалитетима супортивне палијативне и 

симптоматске терапије за онколошке болеснике пратећи клиничко-фармаколошке карактеристике агенаса 

који се користе у наведеним модалитетима лечења. Спроводи клничке студије фазе I, II и  III за терапијске 

агенсе из свог домена. 

 

2) Одељење клиничких лабораторија се бави целокупном лабораторијском дијагностиком битном за 

дијагностику и збрињавање онколошке болести са посебним освртом на оне лабораторијске анализе које су 

битне за евалуацију и праћење онколошке болести и безбедну примену различитих онколошких модалитета 

лечења. У Одељењу су образована два одсека: 

 

- Одсек хематолошке лабораторије 

- Одсек биохемијске лабораторије 

 

- Одсек хематолошка лабораторија спроводи дијангостичке лабораторијске поступке из 

области хематолошке цитологије, хемостазе, имунохематологије и дијагностике ЕЛИЗА и сродним 

тестовима. Обавља консултативну трансфузиолошку делатност за потребе Института. 

- Одсек биохемијска лабораторија спроводи дијагностичке лабораторијске поступке из 

делатности клиничке биохемије и ендокринологије, дијагностике и анализе серумских протеина, одређивања 

функционалних параметара органских система као и одређивање туморских маркера и других маркера 

значајних за дијагностику и мониторинг неопластичких обољења. 
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3) Одељење за хемиотерапију малигних туморе дојке и гинеколошких малигних тумора спроводи 

хемиотерапију која захтева хоспиталне услове у бактериолошки заштићеној јединици а која се односи  на 

наведене органске системе. Учествује, креира и активно спроводи клиничка испитивања фазе II и III која се 

односе на малигне туморе дојке, оваријума, утеруса и цервикса. 

 

4) Одељење за хемиотерапију малигних тумора грудног коша и дигестивног тракта спроводи 

хемиотерапију која захтева хоспиталне услове у бактериолошки заштићеној јединици или која захтева 

вишедневне континуиране инфузије хемиотерапијских агенаса активних у малигним обољењима наведених 

органских система. Учествује, креира и активно спроводи клиничка испитивања фазе II и III која се односе 

на туморе доњих респираторних путева целокупног дигестивног тракта,  јетре и  придружених жлезданих 

система. 

 

5) Одељење за хемиотерпију малигних тумора главе и врата спроводи  све видове хемиотерапије 

епителних карционома ОРЛ регије било да се иста спроводи као самостални терапијски приступ или у 

оквиру кобинованих модалитета,  посебно хемиотерапије које захтевају континуиране интравенске инфузије 

и мониторинг ради коморбидитета.  Учествује , креира и активно спроводи  клиничка испитивања фазе II и 

III хемиотерапијских и биолошких агенаса која се односе на туморе ОРЛ регије. 

 

6) Одељење за хемиотерапију саркома, меланома и уролошких малигних тумора спроводи 

хемиотерапију и биолошку терапију метастатског меланома, мекоткивних саркома а такође и свих 

уролошких малигних тумора. То се пре свега односи на туморе герминативног епитела, уротелијума и 

простате, као и бубрежног паренхима. Посебно, спроводи оне хемиотерапијске приступе који се морају 

спроводити у условима бектериолошке заштите и контроле. Учествује, креира и активно спроводи клиничка 

испитивања фазе II и III које се односе на обољења из надлежности наведеног Одељења. 

 

7) Одељење за хематолошку онкологију спроводи дијагностику и лечење хематолошких 

малигнитета,  сем акутних леукемија и мијелодисплазних  синдрома. Посебно спроводи агресивне 

хемиотерапјске приступе за крупноћелијске нон-Хочкин лимфоме и приступе који захтевају примену 

биолошких агенаса. Такође примењује лечење мијелоаблативним и агресивним хемиотерапијским 

приступом остеосаркомима, Ewing и мекоткивним саркомима, Учествује, креира и активно спроводи 

клиничка испитивања фазе II и III која се односе на малигне хемопатије и хематолошке поремећаје који 

прате солидне туморе или који се јављају као последица нежељених хематолошких дејстава цитотоксичне 

хемиотерапије. 

 

Интегративни модел лечења у онкологији подразимева интеграцију приступа усмерених ка тумору 

(антинеопластични приступи) и приступа усмерених ка пацијенту и породици (супортивна онкологија).  

8)  Одељење за супортивну онкологију и палијативно збрињавање спроводи интервенције 

усмерене ка пацијенту и породици које су интегрисане у план специфичног антинеопластичног лечења и 

усаглашене су са њим. Основни циљ је очување квалитета живота пацијената и породице у свим фазама 

малигне болести, укључујући ту и пацијенте код којих болест није активна али живе са дијагнозом (тзв. 

„survivors“). Квалитет живота је угрожен симптомима болести, процедурама везаним за лечење и нежељеним 

дејствима антинеопластичног лечења. Симптоми могу бити физикални (соматски) али и психолошки, 

социјални и духовни.  Приступ симптомима је мултидисциплинаран, а рад је тимски. Основни тим чине 

лекар, медицинска сестра, психолог, а по потреби и социјални радник и духовник. Одељење спроводи 

свеобухватну евалуацију потреба пацијената и породице кроз холистички приступ, евалуацију, превенцију и 

лечење симптома / компликација малигне болести, евалуацију, превенцију и лечење нежељених дејстава / 

компликација антинеопластичног лечења.   

 

У оквиру Одељења формиран је Одсек за онколошку интензивну негу и супортивну терапију. 

 

Делатности Одељења се обављају кроз:  

1) клиничке активности:  

а) у Одсеку за интензивну онколошку негу и супортивну терапију са 4 кревета у оквиру КМО;   

б) консултативни мобилни тим за супортивну онкологију и палијативно збрињавање који пружа 

консултације на свим клиникама ИОРС;  

в) Амбуланта за бол, супортивну онкологију и палијативно збрињавање за амбулантне болеснике и  
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г) Амбуланта за онкофертилитет (онколошко лечење и подршка трудница са малигном болешћу и младих 

жена са дијагнозом рака дојке које желе трудноћу),   

2) активности на пољу едукације здравствених радника, сарадника, пацијената и породице из области 

супортивне онкологије и палијативног збрињавања,  и  

3) истраживања из ове области, уклјучујући ту домаће, регионалне и међународне истраживачке пројекте.   

 

У сарадњи са свим клиникама ИОРС одељење ради на унпређењу комуникације са пацијентом и 

породицом, процеса доношења одлуке о специфичном онколошком лечењу, имплементацији водича из 

супортивне онкологије и палијативног збрињавања у клиничку праксу. Оделеље се континуирано залаже за 

право пацијента на најбољи могући квалитет живота кроз едукацију, унапређење законске регулативе као и 

доступности лекова за супортивну онкологију / палијативно збрињаваље,  као и унапређење тимског рада и 

мултидисциплинарног приступа лечењу пацијената. 

 

9) Кабинет за ендоскопију се бави ендоскопским и сродним дијагностичким процедурама 

онколошких болесника који се лече на Институту стационарно или амбулантно. Спроводи терапијске 

процедуре из  домена делатности ендоксопије и гастроенетерологије и обавља гастроентеролошку 

консулатативну делатност на нивоу Клинике за медикалну онкологију и Института за онкологију и 

радиологију Србије у целини. 

 

 

КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОШКУ ОНКОЛОГИЈУ И ДИЈАГНОСТИКУ 

 

Члан 14. 

 

            У области радиотерапије спроводи се лечење малигних тумора, ретко и бенингних тумора (према 

стриктним индикацијама) применом радиотерапије као појединачног модалитета лечења или у комбинацији 

са хемиотерапијом и хирургијом. Радиотерапија се спроводи на Линеарним акцелераторима и 

ортоволтажном апарату транскутаном техником и на Микроселектронима применом ХДР брахитерапијске 

технике. Транскутана радиотерапија се изводи  конвенционално или конформалном-3 Д техником и 

применом модерних ИМРТ техника, као и посебне технике – стереотаксичне радиотерапије. Брахитерапија 

се примењује у комбинацији са транскутаном радиотерапијом у лечењу малигнома женских гениталија, 

карцинома трахеобронхијалног стабла, карцинома једњака, аналног канала, простате и др. Брахитерапија се 

повремено самостално примењује у палијативном лечењу малигнома наведених локализација, а спорадично 

и са куративним циљем као алтернатива за хируршко лечење почетних стадијума карцинома 

трахеобронхијалног стабла и једњака, аналног канала,  вулве, вагине  и простате. На изотопском апарату 

спроводи се озрачивање крви и деривата крви при оперативном лечењу и код хематолошких оболења. 

Спроводи се дозиметрија радиотерапијских уређаја – 2-Д  и 3-Д плнаирања транскутане радиотерапаије, 

брахитерапије. Припрема за зрачење, планирање и извођење радиотерапије се спроводи тимски сходно 

процедурама. Радиотерапија се примењује амбулантно или хоспитално. Врши се континуирани надзор, 

констатација квара и координација поправке уређаја у оквиру рада координатора за одржавање 

радиотерапијске опреме. Поред онколошког лечења код онколошких пацијената ( у даљем тексту: 

пацијената) на стационару примењује се симптоматска и супортивна терапија уз одговарарајућу негу. У 

оквиру редовних и посебвних активности спроводи се образовна и научноистраживачка делатност. Обавља 

се едукација медицинских сестара –техничара, радиолошких физичара као и доктора медицине у оквиру 

редовне наставе из радиологије и онкологије, као и постдипломске наставе из радиологије, радијационе 

онкологије и онкологије, планирање стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за 

обављање редовних активности из делокруга рада, праћење извршења плана набавки, фактурисање 

извршених здравствених услуга.  

 

У области радиотерапије образују се одељења, одсеци  и то: 

1) Одељење за радиотерапију солидних тумора и осталих малигних  хемопатија 

2) Одељење за радиотерапију малигних тумора гинеколошких локализација 

3) Одељење за радиотерапију малигних тумора дојке 

4) Одељење дневне болнице радиотерапије 

5) Одељење радиотерапијске физике 
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1)    Одељење за радиотерапију солидних тумора и осталих малигних  хемопатија спроводи лечење 

малигних тумора главе и врата, торакса, абдомена и малигних хемопатија применом радиотерапије, као 

појединачног модалитета лечења или у комбинацији са хемиотерапијом, хормонотерапијом и хирургијом. 

Пре пријема на одељење код свих пацијената се обави конзилијарни преглед. Сходно конзилијарној одлуци 

за примену неког од модалитета радиотерапије, пацијенти се путем телеграма, по листи чекања позивају на 

пријем. Пријем пацијената се обавља по стандардној процедури. По пријему на стационар, спроводи се 

припрема пацијената за зрачења која се састоје из: прегледа крвне слике и лаб. анализа, интернистичког 

прегледа, одговарајућих РТГ, ЕХО и ЦТ/МР и др. Потребних прегледа. Планирање и извођење зрачења се 

обавља тимски. У току зрачења се редовно примењује стандардна нега, а по  потреби се прописује  

симпотоматска медикаментозна терапија. По завршеном зрачењу обавља се процедура отпуста, која 

подрзумева савет и препоруке за наставак терапије, неге и контролне прегледе са којима пацијент долази на 

прву по датуму заказану контролу. У Одељењу су образована три одсека: 

 

                  - Одсек за радиотерапију тумора главе и врата 

                  - Одсек за радиотерапију тумора торакса 

                  - Одсек за радиотерапију тумора абдомена 

 

2)  Одељење за радиотерапију малигних тумора гинеколошких локализација спроводи 

радотерапију малигних тумора оваријума, утеруса и цервиха, а која захтева хоспиталне услове или 

комбиновано лечење конкомитантном хемио-радиотерапијом (инфузије хемиотерапеутског агенса). 

Омогућава планирање, припрему и извођење радиотерапије, конвенцијалном, конформалном техником и 

брахитерапијом ( интерстицијална терапија, интракавитарна, интралуминална брахитерапија) хоспиталних и  

амбулантних пацијената, прати резултете лечења. Спроводи супортивну, симптоматску терапију код акутних 

компликација насталих лечењем у амбулантним и хоспиталним условима и касних постирадиационих 

компликација (спровођење интензивне неге). Учествује у клиничким испитивањима фазе I, II и III, редовној 

и последипломској  настави амбулантно поликлиничкој, консултативној и конзилијарној делатности, 

стручним методолошким радом креира препоруке за лечења и сарађује са струковним организацијама. У 

Одељењу су образована два одсека: 

 

 - Одсек за  радиотерапију тумора грлића материце 

 - Одсек за радиотерапију других малигних обољења женских гениталних органа 

 

3)  Одељење за радиотерапију малигних тумора дојке спроводи лечење малигних тумора дојке као 

појединачног модалитета лечења или у комбинацији са хемиотерапијом, хормонотерапијом и хирургијом. 

Радиотерапија се спроводи у куративне и палијативне сврхе, према индикацијама и у зависности од 

клиничког стадијума болести. По пријему на стационар, спроводи се припрема пацијента за радиотерапију, 

поново процењују сви параметри од интереса, спроводи се обрада пацијената и радиотерапија. Планирање и 

извођење радиотерапије изводи се тимски. У току радиотерапије редовно се примењују стандардна нега а по 

потреби се преписује симптоматска, супортивна и остала терапија. У случају потребе,  допуњује се 

дијагностичка процедура и пацијент се поново приказује конзилијуму ради евентуалне допуне и измене већ 

предвиђене терапије. По завршеној радиотерапији, спроводи се процедура отпуста која обавезно 

подразумева препоруке за наставак терапије и заказане контролне прегледе у контролним амбулантама. 

Учествује у планирању и спровођењу обрада за амбулантне пацијенте са малигним тумором дојке и прати 

резултате лечења. Учествује у клиничким испитивањима, односно програмима. Учествује у консултативној и 

конзилијарној делатности, као и контролама у одговарајућим амбулантама. У Одељењу су образована два 

одсека: 

 

- Одсек  за радиотерапију малигних тумора дојке I 

- Одсек  за радиотерапију малигних тумора дојке II 

 

Одељење дневне болнице радиотерапије – у одељењу се примењује озрачивање крви и крвних 

деривата, транскутана радиотерапија и high dose rate (HDR) брахитерапија  у лечењу малигних болести, а 

ретко и бенигних обољења. Радиотерапија се спроводи у амбулантним или хоспиталним условима.  

Амбулантни пацијенти са конзилијарним одлукама се јављају у дневну болницу радиотерапије ради 

заказивања термина обраде и припрема за зрачење (ЦТ прегледа, и израде фиксационих маски, мулажа и 

др.). Потом се тимски спроводи планирање радиотерапије, које подразумева: планирање конвенционалне 

радиотерпије на симулатору, планирање 3-D конформалне радиотерпије и HDR брахитерапије. По завршеној 
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обради пацијенти се сходно процедури, по листи чекања, позивају на зрачење. Извођење зрачења се обавља 

тимски.  У току зрачног третмана пацијенти се редовно контролишу код ординирајућег радиолога.  По 

завршеном зрачењу обавља се процедура отпуста, која подразумева савети препоруке за наставак терапије, 

неге и контролне прегледе са којима пацијент долази на прву по датуму заказану контролу. Учествује у 

клиничким испитивањима фазе I, II и III, редовној и последипломској настави амбулантно-поликлиничкој, 

консултативној и конзилијарној делатности, стручним методолошким радом креира препоруке за лечења и 

сарађује са струковним организацијама. У Одељењу је образовано шест одсека: 
 

- Одсек за конвенционалну транскутану радиотерапију 

- Одсек за конформалну и ИМРТ радиотерапију 

- Одсек за интервентну брахитерапију 

- Одсек за конвенционалну брахитерапију 

- Одсек за имагинг и планирање радиотерапије 

- Одсек за педијатријску радиотерапију 

 

Одсек за конвенционалну транскутану радиотерапију спроводи конвенционалну радиотерапију  

мегаволтазним или киловолтажним сноповима зрачења као и комбиновано. Код пацијената који се зраче 

конвенционалномм радиотерапијом спроводи се план зрачења који је резултат једноставне обраде и 1D или 

2D планирања зрацног третмана. Одсек је одговоран и  за спровођење радиотерапије сноповима електрона од 

4-22MeV укључујући и комбиновану терапију електронима и фотонима енергија 4-25МeV. Спроводи 

терапију малигних и бенигних површинских и плитких лезија (до неколико центиметара  дубине) 

рентгенским X-зрачењем од  60 кV-300 кV као  и палијативну радиотерапију мегаволтажним сноповима 

зрачења са ЛИНАК-а или киловолтним зрачењем или комбиновано.  Спроводи и зрачење деривата крви на 

наменском уређају БИОБЕАМ са цезијумским извором зрачења или по потреби и на линеарном 

акцелератору. Главни техничар одсека је одговоран за евиденцију података о раду акцелератора за  

конвенционалну радиотерапију и свих горе поменутих уређаја, што укључује евиденцију  проблема у раду, 

застоја у раду  и других чињеница које могу бити релевантне за нормално спровођење радиотерапије. 
Одсек за конформалну и ИМРТ радиотерапију организује рад на линеарним акцелераторима који 

су опремљени системима за модерне радиотерапијске технике.  Спроводи лечење пацијената напредним 

техникама зрачења: Конформалном терапијом, једноставним ИМРТ техникама и напредним ИМРТ 

техникама. Спровођење зрачења је искључиво у мрежном окружењу са наменским информационим 

системом који контролише параметре акцелератора у реалном времену. Прати функционисање 

информационо-верификационог система посебно у сегменту рада акцелератора, евидентира проблеме и 

застоје у раду. Организује начин верификације пацијената на ЕПИД-у (Electronic Portal Image Device), 

заједно са другим организационим јединицама радиотерапије утврдјује нацин коришћења и периодичност 

понављања провере позиционирања пацијената (не рачунајући обавезни ПОРТАЛ на почетку зрачења). 

Архивира податке  о зрачењу у току сваке зрачне сеансе аутоматизовано, полуаутоматизовано и кад је 

потребно мануелно. Исти су доступни у сваком тренутку, свим лекарима и на свим радним местима на 

радиотерапији. Одсек у сарадњи са другим организационим јединицама радиотерапије оптимализује начин 

коришћења МВ и  КВ имджинга.  Главни техничар одсека је одговоран за евиденцију података о раду 

акцелератора за конформалну  и ИМРТ радиотерапију, укључујуци евиденцију  проблема у раду, застоја у 

раду  и другим чињеницама које могу бити релевантне за нормално спровођење модерних радиотерапијских 

техника. 
Одсек за интервентну брахитерапију спроводи интервентно-радиотерапијске процедуре са циљем 

самосталног или комбинованог лечења разних фаза малигних обољења у оквиру imaging базираних 

брахитерапијских техника, интерстицијалне  или интраоперативне брахитерапије (малигноми дојке, аналног 

канала, простате, саркома екстремитета, ОРЛ локализације, палијације рецидива..). Изводе се у операционим 

условима брахитерапијске сале уз разние видове  анестезије и коришћењем адекватних апликатора. Имиџинг 

(ЦТ, МРИ, ПЕТ, ултразвук) омогућава сликом вођену 3Д брахитерапију т.ј. прецизно одређивање величине 

тумора уз контурисање органа у ризику и  зрачних волумена (ГТВ, ЦТВ, ПТВ, ...). Омогућена  је прецизна 

калкулација дозе, оптимизација зрачног волумена, по потреби и ескалација дозе у волумену високог ризика 

(High risk volume). Спроводи пре-планнинг верификацију са 2 ортогонална рентгенска филма, пре-треатмент 

РТГ верификацију а по потреби и пост-треамент верификацију. Детаљни извештај  који је резултат 

брахитерапијског  планирања са волуменима органа у ризику и ДВХ омогућава кориговање следеће 

апликације и додатно оптимизовање лечења брахитерапијском техником. У одсеку се спроводи 

брахитерапија за амбулантне и хоспиталне пацијенте (клинички статус  или модалитет брахитерапије захтева 

хоспиталне услове или је у питању комбиновано  лечење конкомитантном хемио-радиотерапијом). Усклађује 
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се  “тајминг” брахитерапије са другим модалитетима лечења, прате се  услови рада у апликационој сали, рад 

стерилизатора и предузимање корака ако је потребна интервенција на истом. Врши преглед стања (бројног 

стања и стања у погледу могућности и поузданости коришћења) катетера  који су намењени ЦТ и МРИ 

имиџингу т.ј. који су намењени сликом вођеној брахитерапији. 
Одсек за конвенционалну брахитерапију примарно спроводи брахитерапију малигних тумора 

гинеколошке регије, а по потреби и тумора других локализација (бронха, езофагуса, аналног канала и 

назофарингса) уз коришћење специјално дизајнираних апликатора сходно локализацији у условима седације, 

аналгезије и опште анестезије. У зависности од клиничких потреба спроводи Интракавитарну, 

интралуминалну или интерстицијалну брахитерапију. Верификацију апликатора и органа у ризику врши са 

два ренгенска филма који су основа за планирање конвенционалне 2Д брахитерапије. У одсеку се спроводи 

брахитерапија за амбулантне и хоспиталне пацијенте (клинички статус  захтева хоспиталне услове или је у 

питању комбиновано  лечење конкомитантном хемио-радиотерапијом). Усклађује се  “тајминг” 

брахитерапије са другим модалитетима лечења, прате се  услови рада у апликационој сали, рад 

стерилизатора и предузимање корака ако је потребна интервенција на истом. Врши преглед стања (бројног 

стања и стања у погледу могућности и поузданости коришћења) катетера  који су намењени ЦТ и МРИ 

имиџингу т.ј. који су намењени сликом вођеној брахитерапији. 

 Одсек за имиџинг и планирање радиотерапије спроводи регистровање и припрему пацијената за 

планирање и спровођење радиотерапије, конвенционалним и неконвенционалним приступом у 

телерадиотерапији и брахитерапији,  код амбулантних и  хоспиталних пацијената код којих се зрачење 

спроводи самостално или у комбинованом приступу са другим онколошким модалитетима лечења. У 

амбулантама за планирање обавља се разговор са пацијентом, формира се радиотерапијски план и пратећа 

документација ( имобилизациони картон и картон зрачења), одређују услови зрачења и имобилизације. 

Припрема  плнирања се обавља формирањем имиџинга на МРИ, ЦТ или РО симулатору уз по потреби 

консултацију анестезиолога  код контрасних снимања. Врши се израда имобилизацације прилагођавањем 

индустријских имобилизационих система или индивидуално прилагођених заштита формираних у 

„моулдруму“. У свим фазама радиотерапије, врши се континуирано праћење тока болести и зрачног 

третмана путем контролног прегледа а по завршеном амбулантном лечењу формира се отпуст. Омогућава 

проток информација и пратеће документције између хоспиталног и  амбулантног дела радиотерапије, са 

имагинг апаратима, оделењем мединске физике и радиотерпијским апаратима. Врши регистрацију и 

документује озрачивање деривата крви. Организује рад  на РТ симулатору,  ЦТ симулатору и на другим 

пословима везаним за коришћење имидзинга у радиотерапији као што су: обраде пацијената за 1Д и 2Д 

радиотерапију, верификације планова зрачења и репозиционирање пацијента у односу на иницијални 

изоцентар. Организује рад амбулантног дела дневне болнице укључујуци активности шалтерског персонала. 

Са одсецима за конвенционалну и конформалну радиотерапије ускладјује и организује рад на системима за 

планирање радиотерапије т.ј (радним  станицама за контурисање, преглед и анализу радиотерапијских 

планова лечења. Прати стање система за позиционирање, имобилизацију и фиксацију и предузима неопходне 

мере у погледу употребе и одржавања.  Главни техничар је одговоран за евиденцију и чување података  о 

организацији рада одсека проблемима у раду поменутих уредјаја и и система за планирање радиотерапије.  

Одсек за педијатријску радиотерапију спроводи све модалитете радиотерапијског лечења код 

малигнома дечијег узраста коришћењем рутинских и напредних техника. Планирају и координирају све 

кораке у радиотерапијском процесу који захтева ангажовање других организационих јединица у оквиру 

клинике или изван клинике за радиотерапију код комбинованих видова лечења (хируршког, 

хемиотерпијаког..). Организују и обезбеђују присуство анестезиолога у току зрачења када је то неопходно.  

Редовно се прате и ефекти радиотерапијског модалитета лечења  код  амбулантних пацијената и пацијената 

који су хоспитализовани у другим организационим јединицанма института. Самостално и у сарадњи са 

другим организационим јединицама радиотерапије планирају конвенционалну и конформалну терапију и 

радиотерапију другим напредним ИМРТ техникама или брахитерапију. Планирају најоптималнији начин 

коришћења  и структуру  опреме за позиционирање, фиксацију и имобилизацију. Прате начин зрачења 

деривата крви за педијатријске пацијенте код којих је предвиђена трансплантација. У том контексту прати 

међународне  препоруке у погледу доза зрачења и по потреби коригује текуће протоколе.  

 

5) Одељење радиотерапијске физике спроводи дозиметрију радиотерапијских уређаја, 2-Д и 3-Д 

планирање транскутане радиотерапије, планирање брахитерапије и примену модерних техника - ИМРТ и 

стереотаксичне радиотерапије као и дозимтерију за озрачивање деривата крви. Спроводи апсолутну 

дозиметрију линеарних акцелератора, дневну и периодичну контролу ЦТ симулатора, РТ симулатора,  

акцелератора и брахитерапијских машина. Одељење спроводи дозиметрију и контролу уређаја за 

ортоволтажну терапију и калибрацију иридијумских извора за брахитерапију. Одељење спроводи за сваког 
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пацијента индивидуално планирање радиотерапије код једноставних техника, планирање конформалне 

терапије, планирање радиотерапије за ИМРТ технике зрачења. Одељење спроводи и планирање 

радиотерапије за специјалне технике зрачења - стереотаксично зрачење. Планирање радиотерапије се врши 

индивидуално  за све  врсте тумора укључујући и туморе у педијатријској онкологији. Код модерних техника 

спроводи дозиметријску верификацију РТ плана индивидуално за сваког пацијента. Код нетипичних 

клиничких случајева учествује у тиму током обраде и симулације пацијента или радиобиолошке евалуације 

радиотерапијског третмана. Одељење спроводи индивидуално планирање инракавитарне брахитерапије, 

интерстицијалне брахитерапије и интралуминалне брахитерапије. Планирање брахитерапије спроводи 

коришћењем два радиографска филма или модерних техника (ЦТ и МРИ оријентисано планирање 

брахитерапије) појединачних модалитета или комбиновањем различитих модалитета брахитерапије. У 

Одељењу су образована три одсека. 

 

• Одсек за дозиметрију у радиотерапији 

• Одсек за планирање транскутане радиотерапије 

• Одсек за планирање брахитерапије 

 

Одсек за дозиметрију у радиотерапији је одговоран за спровођење процедура мерења, тестирања и 

калибрације медицинске опреме. Са медицинским физичарима из других одсека спроводи дневне и 

периодичне контроле линеарних акцелератора. Мерења на линеарним акцелераторима обухватају  тестове, 

иницијалну дозиметрију (постављање референтних вредности ОУТПУТ-а, симетрије, заравњености снопа, 

енергије зрачења за све снопове  који се планирају за клиничку употребу). Методологију  мерења усклађује 

са међународно признатим и верификованим протоколима и препорукама. Води уредну евиденцију о 

мерењима, спроводи дневну и периодичну контролу акцелератора, апсолутну и релативну дозиметрију 

акцелератора и уређаја за рентген терапију, евалуира мерне податке са наменским софтвером за аквизицију и 

обраду дозиметријских података.  У сарадњи са одсеком за планирање брахитерапије одговоран је за 

калибрацију извора зрачења за брахитерапију (Ир-192). Заједно са одсеком за планирање транскутане 

радиотерапије одговоран је за аквизицију података  за ТПС и њихов интегритет у току коришћења. Заједно  

са техничарима других одсека дневне болнице радиотерапије спроводи мере осигурања квалитета свих 

линеарних акцекератора сагласно међународним препорукама.  Главни техничар је одговоран за евиденцију 

и чување  QА података.   

Одсек за планирање транскутане радиотерапије спроводи процедуре планирања свих модалитета 

транскутане радиотерапије. То укључује  планирање суперфицијалне и ортоволтажне терапије једноставним 

(1Д и 2Д) техникама, планирање конвенционалне и конформалне радиотерапије,   са и без имиџинг-а. 

Спроводи  планирање  зрачења модерним ИМРТ техникама.  Код нетипичних клиничких случајева учествује 

у тиму током обраде и симулације пацијента или радиобиолошке евалуације радиотерапијског третмана. 

Поред побројаних послова одсек је одговоран за послове верификације ИМРТ и ВМАТ  планова, по потреби 

и конформалних планова. Одговоран је за трансфер и валидност  свих релевантних података са ТПС-а у 

информациони систем т.ј. на машину. Два радиолошка техничара су заједно са физичарима из одсека за 

планирање транскутане терапије (и одсека за дозиметрију)  одговорна за спровођење мера осигурања 

квалитета (QА) на системима за планирање радиотерапије. Уредно воде евиденцију о предузетим мерама  у 

QА процесу.  Главни техничар је одговоран за евиденцију и чување  QА података. 

Одсек за планирање брахитерапије спроводи процедуре планирања свих модалитета 

брахитерапије. То укључује планирање интракавитарне брахитерапије гинеколошке регије и интралуминалне 

брахитерапије бронха, езофагуса, аналног канала и назофарингса.   Одсек спроводи и процедуре планирања 

интерстицијалне брахитерапије. Планирање конвенционалне  брахитерапије спроводи коришћењем  

радиографских филмова а за планирање ИГБТ  3Д брахитерапије користи ЦТ и МРИ имиџинг. Код 

нетипичних клиничких случајева учествује у тиму током припреме пацијента за спровођење брахитерапије 

уз разматрање радиобиолошке евалуације третмана и потенцијалних ризика у спровођењу. Заједно са 

одсеком за дозиметрију спроводи калибрацију извора зрачења. Калибрациони подаци су основа за 

планирање свих модалитета брахитерапије. Два радиолошка техничара су заједно са физичарима из одсека за 

планирање брахитерапије (и одсека за дозиметрију)  одговорна за спровођење мера QА  на уређајима за 

брахитерапију.  Уредно воде евиденцију о предузетим мерама  у QА процесу.   

 

У области  радиолошке дијагностике обављају се радиолошки прегледи из домена онколошког 

имиџинга у дијагностиковању болести,  као и праћења терапијских модалитета и ефеката примењеног 

лечења, следећим радиолошким методама:  

- конвенционалним радиолошким методама – радиографијом и ултразвуком 
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- мамографијом  

- компјутеризованом томографијом (ЦТ) 

- магнетном резонанцијом (МРИ) 

 

  У области имиџинга у онкологији у Клиници за радиолошку онкологију и дијагностику, образују 

се следећа одељења: 

1. Одељење радиолошке дијагностике 

2. Одељење нуклеарне медицине 

 

У Одељењу радиолошке дијагностике образују се три одсека, и то: 

 

- Одсек за дијагностику болести дојке  

- Одсек за компјутеризовану томографију и магнетну резонанцију 

- Одсек за ултразвучну дијагностику и конвенционалну радиолошку дијагностику 

 

У Одсеку за дијагностику болести дојке обављају се прегледи из домена мултимдалитетског 

онколошког имиџинга у дијагностиковању болести дојке, као и праћења терапијских модалитета и ефеката 

примењеног лечења. Дијагностички модалитети који се користе су: дигитална мамографија, ултразвук са 

еластографијом и магнетна резонанција са контрастом. Спроводи се друго читање мамографија, 

супервизијско тумачење мамографија у организоаном скринингу карцинома дојке, а према Националном 

програму за рано откривање рака дојке. Одржава се конзилијум за непалпабилне промене у дојкама. 

Обављају се  интервентне процедуре дојке – стереотаксија и ултрасонографијом вођене процедуре. Обавља 

се контрола квалитета дигиталних мамографских јединица у складу са стандардима. Спроводи се 

структуисана настава додипломска и последипломска настава на Медицинском факулету, као и Струковној 

специјалистичкој школи за радиолошке техничаре. 

 

У Одсеку за компјутеризовану томографију и магнетну резонанцију обавља се иницијална 

дијагностика и праћење лечења малигних болести регије главе и врата, грудног коша, абдомена и мале 

карлице, мускуло-скелетног система. Обављају се прегледи компјутеризованом томографијом и магнетном 

резонанцијом, што подразумева дијагностиковање и праћење ефеката различитих терапијских модалитета 

лезија дојке, абдомена и мале карлице, ендокранијума, мускуло-скелетног система. Спроводи се контрола 

квалитета у складу са интернационалним стандардима. Примењују се методе функционалног имиџинга и 

учествовање у транслационим истраживањима. Спроводи се структуисана настава додипломска и 

последипломска настава на Медицинском факулету, као и Струковној специјалистичкој школи за 

радиолошке техничаре. 

 

У Одсеку за ултразвучну дијагностику и конвенционалну радиолошку дијагностику обављају 

се прегледи који подразумевају дигиталне радиографије лезија у грудном кошу и коштано зглобном систему. 

Ултразвучна дијагностика подразумева процену стања паренхимских органа абдомена, стања у абдомену и 

малој карлици, врату, меким ткивима, дојци, крвним судовима, као и процену стања лимфних чворова. . 

Спроводи се контрола квалитета у складу са интернационалним стандардима. Спроводи се структуисана 

настава додипломска и последипломска настава на Медицинском факулету, као и Струковној 

специјалистичкој школи за радиолошке техничаре. 

 

У Одељењу нуклеарне медицине спроводи се in vivo и in vitro дијагностике  у коме се раде 

сцинтиграфија штитасте жлезде  99mTc, сцинтиграфија штитатсте жлезде 131Ј, сцинтиграфија скелета 99mTc-

DPD, сцинтиграфија паратиреоидних жлезда 99mTc-MIBI, сцинтиграфија тиреоидеје 99mTc-MIBI, 

сцинтимамографија 99mTcMIBI, претерапијски и постерапијски whole body scan  131Ј, сцинтиграфија целог 

тела 99mTc-DMSA, лимфосцинтиграфија 99mTc-NANOCISOM, сцинтиграфија пљувачних жлезда 99mTc, 

статичка сцинтиграфија бубрега 99mTc DMS, динамичка сцинтиграфија бубрега 99mTc-DTPA, сцинтиграфија 

целог тела  99mTc-тектротидом, као и дијагностика in vitro: RIA T3, RIA T4, RIA FT3, RIA FT4, RIA TG, RIA 

At-Tg, RIA HCT, RIA At-TPO, RIA TSH, RIA PTH, као и терапијска примена 131Ј код болесника са 

диферентованим карциномима тиреоидеје или бенигним болестима штитасте жлезде, PRRT 90Y-DOTATOC 

и/или 177Lu-DOTATATE у терапији неуроендокриних тумора, као и палијативна терапија метастаза у костима  
153Sm-lexidronam. 
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У Одељењу нуклеарне медицине образују се три одсека: 

- Одсек in vivo и in vitro дијагностике,   

- Одсек радионуклидне терапије, 

- Одсек дневне болнице. 

 

 

СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈСКУ ОНКОЛОГИЈУ 

 

Члан 16. 

            У Служби за педијатријску онкологију спроводе се следеће активности: дијагностика, терапија и 

праћење болесника са онколошким обољењем у фазама у којима је неопходна примена системског 

медикаментног лечења, примена хемиотерапије интрахоспитално и у условима Дневне болнице, хоспитални 

третман пацијената код којих се примењује радиотерапијски модалитет лечења, праћење ефеката 

цитостатске и зрачне терапије и спровођење свих дијагностичких и терапијских процедура који омогућавају 

безбедну примену хемиотерапије и радиотерапије, спровођење супортивне, палијативне и симптоматске 

терапије претежно у условима Дневне болнице,  спровођење интрахоспиталне интензивне неге за одређене 

компликације нехируршких модалитета лечења онколошке болести (хемиотерапија, раидотерапија), 

одржавање бактериолошки заштићене и контролисане средине у стационарном делу Службе ради 

омогућавања безбедне примене агресивних медиотерапијских и радиотерапијских режима, спровођење 

клиничких испитивања фаза II и III за хемиотерапијске, биолошке и хормонотерапијске агенсе, 

радиотерапијске модалитете као и агенсе  импликоване у супортивној и симптоматксој терапији, 

учествовање у настави из области онкологије са посебним освртом на последипломску наставу, стручно 

методолошка делатност у формирању препорука за медикаментно лечење онколошке болести,  сарадња са 

међународним  струковним, стручним и научним организацијама као и фармацеутским фирмама, чување и 

архивирање медицинске документације  за све пацијенте узрасне доби до 18 година, планирање стварних 

потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга рада,  

праћење извршења плана набавки, фактурисање извршених здравствених услуга.  

 

Члан 17. 

 

У оквиру Службе за педијатријску онкологију образују се одељења и кабинет, и то: 

 

1. Одељење  стационара 

2. Одељење дневне болнице педијатријске онкологије 

3. Педијатријски кабинет – амбуланта.  

 

            У Одељењу стационара се спроводе хемиотерапијски модалитети лечења (рутински и програмски) 

који захтевају хоспиталне услове у бактериолошки заштићеној јединици, или који захтевају вишедневне 

континуиране инфузије хемиотерапијских агенаса активних у малигним обољењима, хоспитализују се 

пацијенти код којих се у оквиру Дневне болнице Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику 

спроводи радиотерапијски модалитет лечења, израђује се план предлога лечења, и ако је потребно пацијент 

се упућује на допунске дијагностичке прегледе, спроводи се третман компликација онколошке болести и 

различитих видова онколошког лечења (хемиотерапија и радиотерапија) које су животно угрожавајуће, 

излечиве и које у току терапијског приступа захтевају хоспитализацију у бактериолошки стерилним 

условима, или које захтевају константни мониторинг, спроводе се клиничка испитивања фазе  II и III. 

 

           У Одељењу дневне болнице педијатријске онкологије спроводи се рутинско и програмско 

хемиотерапијско лечење, прате се ефекти радиотерапијског модалитета лечења, као и супортивна, 

палијативна и симптоматска терапија код пацијената у амбулантним условима. 

 

 У Педијатријском кабинету – амбуланти обављају се први и контролни прегледи пацијената. 
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СЛУЖБА ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЈУ  И ЦИТОЛОГИЈУ 

 

Члан 18. 

 
            У Служби за патохистологију и цитологију примењује се специфичне методе у дијагностици 

малигних тумора (хистохемијска, имунохистохемијска, CISH), консултативни прегледи, учешће у раду 

Конзилијума, учешће у спровођењу студија и трајала, издавање ХП и цитолошких извештаја, уписивање ХП 

и цитолошких извештаја у протоколе, архивирање ХП и цитолошких извештаја, планирање стварних потреба 

за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга рада, праћење 

извршења плана набавки, фактурисање извршених здравствених услуга.  

 

Члан 19. 

 

            У оквиру Службе за патохистологију и цитологију образују се:  

 

1. Одељење патохистологије 

2. Одељење цитологије 

 

           У Одељењу патохистологије обављају се послови  Ех темпоре дијагностике, стандардна 

хистолошка дијагностика, пријем биопсијског/оперативног биолошког  материјала, макроскопски опис, 

узимање исечака, техничка обрада исечака, састављање ХП извештаја, архивирање хистолошких препарата и 

парафинских блокова ткива. 

 

           У Одељењу цитологије обављају се послови: пријем и описивање цитолошког биолошког 

материјала, техничка обрада (центрифугирање, прављење размаза, Х&Е бојење, микроскопска анализа, 

састављање цитолошког извештаја, архивирање цитолошких препарата. 

 

СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПЛАНИРАЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈУ 

И  МЕДИЦИНСКУ ИНФОРМАТИКУ 

 

 

Члан 20. 

 

У Служби за организацију, планирање, евалуацију и  медицинску информатику спроводе се 

активности из домена епидемиологијe, превенцијe, контроле квалитета, маркетинга, едукације, 

психосоцијалне подршке и рехабилитације, информационих технологија и социјалне медицине. 

 

 

Члан 21. 

 

           У оквиру Службе  за организацију , планирање, евалуацију и  медицинску информатику образују се: 

 

1) Одсек епидемиологије и превенције 

2) Одељење дата центра 

3) Одељење за образовање и рехабилитацију 

 

1) Одсек епидемиологије и превенције спроводи активности из следећих области: епидемиологија 

малигних болести, превенција и скрининг малигних болести, спречавање и сузбијање болничких 

инфекција, управљање медицинским отпадом, вођење Хоспиталног регистра за рак Института, 

праћење и унапређење квалитета рада Института, пружање информација од јавног значаја и 

маркетинг, библиотечка активност, кординација активности за акредитацију Института, спровођење 

истраживања као и организовање и спровођење едукације из области којима се бави.  

 

2) Одељење Дата центар је специјализовано информатичко одељење које обавља послове и задатке из 

области примене информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у циљу остваривања 

здравствене, научно-истраживачке и наставне делатности Института. У оквиру Одељења дата центар 
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се спроводе активности: планирање ИКТ развоја; имплементације и интеграције информационих 

система; унапређења ИКТ система Института; одржавања и администрирања информационих 

система; аналитике и статистике као подршке научно-истраживачком раду и доношењу 

управљачких одлука; администрирање WEB презентације Института; едукације запослених из 

области ИКТ; примене безбедносних мера у циљу заштите електронских података, електронских 

докумената и осталих ресурса ИКТ система Института. 
 

3) Одељење за образовање и рехабилитацију спроводи психосоцијалну рехабилитацију која обухвта 

следеће активности: сагледавање психоемотивних и социјалних потреба, саветовање, едукацију и 

психотерапијске интервенције код оболелих од малигних болести  и чланова породице; физикалну 

рехабилитацију пацијената; подршку здравственим радницима који раде у области онкологије; 

пружање стручне помоћи и подршке удружењима пацијената оболелих од малигних болести. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ 

ПРЕГЛЕДЕ 

 

Члан 22. 

 

            У Одељењу за специјалистичко-консултативне прегледе обављају се: први прегледи, контролни 

прегледи, консултативни прегледи, конзилијарни прегледи, превијање пацијената,  заказивање пријема на 

хоспитално лечење на основу конзилијарних одлука, формирање листе чекања и пријем на хоспитално 

лечење, планирање стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних 

активности из делокруга рада, праћење извршења плана набавки, фактурисање извршених здравствених 

услуга.  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ АПОТЕКЕ 

 

Члан 23.  

 

У Одељењу апотеке  се спроводи: у циљу рационалне и фармакоекономски оправдане терапије  

правилан избор лекова (састављање болничке листе), пружање  информација о правилној и безбедној 

употреби лекова, о интеракцијама лекова, о нежељеним ефектима лекова, извештавање о случајевима 

нежељених ефеката: “Национални центар за нежељена дејства лекова“,  планирање и реализација набавке 

лекова и потрошног медицинског материјала, издавање и дистрибуција лекова и потрошног материјала на 

одељења Института, израда магистралних и галенских лекова неопходних за лечење пацијената на 

одељењима Института, контрола залиха лекова и расходовања  у магацину Апотеке и медицинска евалуација 

и компјутерска обрада података, послови везани за израду плана набавки у складу са процедуром, планирање 

стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга 

рада, праћење извршења плана набавки. Одељење апотеке активно учествује у клиничким студијам. 

 

 

СЛУЖБА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ 

ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 24. 

 

             У Служби за научноистраживачку и образовну делатност спроводе се основна истраживања 

из области онкологије. Основна истраживања обухватају области генетике, имунологије, фармакологије, 

радиобиологије и др. Истраживања се спроводе кроз истраживачке пројекте које финансира Mинистарство 

просвете, науке и технолошког развоја, као и европски истраживачки фондови, УНЕСКО, фармацеутска 

индустрија итд. Врши се дефнисање нових биолошких маркера раста тумора, као и маркера 

инвазивности/метастатског потенцијала. Изучавају се имунофенотипске и функционалне карактеристике 

ћелија периферне крви посебно субпропроцијама које припадају систему урођене имуности у болесника са  

малигним болестима. Такође се прате и ефекти хемио и имуно терапије на имуни систем болесника са 

малигним болестима. У служби се у оквиру пројеката испитују се цитотоксични/цитостатски ефекти 
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новосинтетисаних хемијских комплекса као и природних биљних препарата на ћелијским културама in vitro. 

Испитују се и токсични ефекти зрачења као и радиобиолошки параметри. У оквиру пројеката испитују се и 

нови генетички и епигенетички биомаркери солдиних тумора.  У служби се обавља и здравствена делатност. 

За потребе лечења пацијената са малигним болестима, таккође се врши се одређивање различитих генских 

маркера као предиктора нових одговора на биолошке терапије у онкологији, као и детекција наследне 

предиспозиције за развој малигне болести. У Служби се обавља пре-тест генетичко саветовање, изводе се 

генетички тестови/анализе  новом генерацијом секвенцирања помоћу којих се одређује наследна 

предиспозиција за карцином дојке и/или јајника, изводе се и тестирања  као и за наследни неполипозни 

карцином колоректума. Након тога, обавља се и пост-тест генетичко саветовање.  

 

Служба учествује у редовној додипломској настави средњег, вишег и високог образовања (средње и више 

медицинске школе, медицински, стоматолошки, фармацеутски, биолошки, хемијски факутети), 

последипломској настави (стажирање, специјализације и субспецијализације, мастер радови, академске 

специјалистичке и докторске студије, докторати), организује стручно образовање по посебним програмима. 

 

Члан 25. 

  

У Служби за научноистраживачку и образовну делатност образују се Одељење за експерименталну 

онкологију и Одсек Генетичко саветовалиште за наследни канцер. 

 

У Одељењу за експерименталну онкологију се изводе анализе високо софистициране 

лабораторијске дијагностике у оквиру имунологије, ендокринологије и молекуларне генетике канцера. У 

Одељењу се у оквиру одсека за молекуларну генетику, одређују фармакогеномски маркери од значаја за 

одабир циљане биолошке терапије у солидним малигним туморима.  Ово се односи на оболеле од карцинома 

колоректума, аденокарцинома плућа, меланома, карцинома јајника. У Одељењу се раде и имунолошки 

лабораторијски тестови, са посебним освртом на имунфенотипизације помоћу проточног цитометра. 

Осим овога, Одељење се бави научноистраживачким радом, едукацијом, као и уводђењем нових 

експерименталних поступака који су од интереса за Институт у целини а посебно за здравствени део 

Института. Одељење контролише рад одсека и доприноси повезивању различитих аспеката истраживања у 

онкологији. Бави се дефнисањем нових биолошких маркера на нивоу гена и протеина од интереса за 

онкологију.   

  

У Одељењу из става 2. образују се следећи одсеци: 

 

- Одсек лабораторија за рецепторе  и билогију  малигних тумора 

- Одсек лабораторија за имунологију 

- Одсек лабораторија за фармакологију 

- Одсек лабораторија за  модификаторе биолошког одговора 

- Одсек лабораторија за молекуларну генетику. 
 

У Одсеку генетичко саветовалиште за наследни канцер изводи се процес генетичког тестирања 

за наследне карциноме.  Обзиром на специфичност генетичке информације у смислу импликације које она 

носи како за испитаника тако и за чланове породице, као и на њен предиктивни и прогностички значај, од 

изузетне је важности спровести адекватно генетичко саветовање. Прва фаза генетичког саветовања односи се 

на пре-тест саветовање где се утврђује испуњеност критеријума за генетичко тестирање, где се пацијенти 

информишу о наследном канцеру, начинима наслеђивања болести, могућим резултатима тестирања итд. 

После самог извођења генетичке анализе следи адекватна обрада и класификација добијених резултата у 

смислу њиховог биолошког и клиничког значаја. Последњи корак овог процеса је пост-тест генетичко 

саветовање. Ова фаза генетичког саветовања је значајна за све испитанике а посебно за оне код којих је 

детектована штетна мутација која доприноси повећаном ризику за обољевање од дате малигне болести или 

доприноси повећаном ризику за настанак секундарних малигнитета код оних који су већ оболели. 

Мултидисциплинарни тим за пост-тест генетичко саветовање укључује сем генетичара и клиничке лекаре 

различитих специјалности као што су онколошки хирург, медикални онколог као и остале стручњаке. 
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СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Члан 26. 

 

          У Служби за правне и економско финансијске послове обављају се послови и задаци који  доприносе 

остваривању основне делатности Института, израда општих, појединачних и других правних аката, 

заступање пред судским, управним и другим органима, примена закона и прописа донетих за спровођење 

закона, општих аката, поступање по закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

администртивни, кадровски послови, послови канцеларијског и архивског пословања, планско-аналитички 

послови, послови финансијске оперативе, обрачуна плата и других накнада, благајничко пословање, послови 

контроле фактурисаних и извршених здравствених услуга Републичком фонду за здравствено осигурање и 

другим корисницима,  послови праћења клиничких студија, праћенје научно истраживачког рада, праћење 

кретања имовине, организовање финансијског управљања и система интерне контроле кроз систем 

процедура и одговорности свих лица, послови књиговодства, евидентирање свих пословних промена на 

имовини, капиталу и обавезама, састављање и презентација финансијских извештаја; усаглашавње обавеза и 

потраживања са Републичким фондом за здравстевно осигурање и други послови, послови осигурања, 

састављања пореских пријава, послови везани за набавке добара, услуга и радова у складу са Законом о 

јавним набавкама, послови праћења реализације Уговора о набавци, послови пријема и складиштења 

основних средстава, потрошног материјала, ситног инвентара, планирање стварних потреба за предметима 

набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга рада службе, праћење извршења 

плана набавки. 

. 

Члан 27. 

 

          У Служби за правне и економско финансијске послове образују се одељења и одсеци и то: 

 

1) Одељење за правне послове 

2) Одељење за финансијско рачуноводствене послове 

3) Одељење за јавне набавке 

                  

           У Одељењу за правне послове обављају се послови на изради општих, појединачних и других 

правних аката, заступање у радним и другим споровима, праћење и примена законских и других прописа, 

израда уговора о пословној сарадњи, привременим и поременим пословима, ауторских и др уговора, 

поступање по закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, послови везани за рад органа 

Института административни, кадровски послови, послови канцеларисјког и архивског пословања и други 

правни послови, послови заштите, безбедности и здравља на раду, послови одбране,  послови обезбеђења и 

заштите лица, имовине и пословања физичком и техничком заштитом објекта и људи у Институту.  

 

У Одељењу се образује Одсек обезбеђења. У Одсеку обезбеђења обављају се послови физичке 

заштите лица и имовине у објекту Института. У обављању послова запослени користе и техничка средстава 

видео обезбеђење. 

 

             У Одељењу за финансијско рачуноводствене послове обављају се послови финансијске оперативе, 

ликвидатуре рачуна, планско-аналитички послови, послови обрачуна реализације здравствених услуга, 

контроле фактуре, послови буџетског књиговодства, евидентирање свих пословних промена на имовини, 

капиталу и обавезама, састављање и презентовање финансијских извештаја, усаглашавње обавеза и 

потраживања са Републичким фондом за здравстевно осигурање, састављања пореских пријава, обрачун 

плата, благајнички послови, послови у вези осигурања имовине и запослоних и накнаде штете, праћење 

имовине, праћење и примена закона  и других прописа  и други финансијски послови. 

 

У Одељењу се образује три одсека: 

- Одсек финансијске оперативе 

- Одсек за план, анализу и обрачун реализације 

- Одсек књиговодства 

 

У Одељењу за јавне набавке обављају се послови који се односе на праћење и примену законских и 

других прописа из области јавних набавки, вођење поступака јавних набавки  набавке добара, услуга и 
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радова  у складу са Законом о јавним набавкама, прописима донетим за спровођење закона и Правилником о 

ближем уређивању поступка јавне набавке, (послови планирања јавних набавки, спровођење поступака 

набаки, израда конкурсне документације, израда аката у поступку јавне набавке, израда уговора о набавци). 

Одељење прикупља и евидентира податаке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним 

набавкама, води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, у 

електронској форми, припрема и доставља извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки, организује 

вршење стручних и административно –техничких послова за потребе комисија.   

          

СЛУЖБА ЗА  ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Члан 28. 

           У Служби за техничке и друге сличне послове обављају се послови  везани за одржавање зграде, 

медицинске и немедицинске опреме и апарата, праћење и примена законских и других прописа из области 

делатности службе, праћење реализације уговора за сервисирање, одржавање мрежних информационих 

болничких система, софтверско апликативно обучавање здравствених радника за коришћење нових 

технологија у медицинске сврхе, послови везани за израду плана набавки у складу са процедуром. Служба 

обавља и послове везане за одржавање хигијене просторија и дезинфекције, прање лабораторијског посуђа, 

доношење и однођење крви и осталих биолошких материјала и брисева, пријем и издавање гардеробе 

болесника, пријем, одржавање и дистрибуција веша и униформи, берберске услуге, планирање стварних 

потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга рада, 

праћење извршења плана набавки, припремање и дистрибуција оброка, контрола намирница.  

 

Члан 29. 

 

           У Служби за техничке и друге сличне послове образују се одељења и одсеци, и то: 

 

1) Одељење за техничко одржавање опреме и објекта 

2) Одељење исхране и хигијене 

 

           У Одељењу за техничко одржавање опреме и објекта обављају се послови  везани за одржавање 

зграде, медицинске и немедицинске опреме и апарата, планирање стварних потреба за предметима набавки, 

које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга рада, праћење извршења плана набавки, 

праћење реализације уговора за сервисирање. 

 

           У Одељењу исхране и хигијене послови везани за одржавање хигијене просторија и дезинфекције, 

прање лабораторијског посуђа, доношење и однођење крви и осталих биолошких материјала и брисева, 

пријем и издавање гардеробе болесника, пријем , одржавање и дистрибуција веша и униформи, берберске 

услуге, планирање стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних 

активности из делокруга рада, праћење извршења плана набавки, припремање и дистрибуција оброка, 

контрола намирница. У Одељењу се образује два одсека: 

 

- Одсек исхране 

- Одсек хигијене 
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III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

Члан 30. 

 

               У Институту за онкологију и радиологију Србије систематизовано је 243 радних места са 868 

извршилаца и 108 руководећих радних места.  Радно место у овом правилнику је одређење за назив посла 

који се обавља у организационим јединицама у Институту, а који је одређен  у складу са Уредбом о Каталогу 

радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 81/ 

2017, 6/18). 

 Члан 31. 

 

              Утврђују се радна места, описи послова који се обављају на радним местима, стручна спрема, 

односно образовање потребно за обављање послова радног места, посебни услови за рад на тим пословима, 

број извршилаца, у организационим јединицама и то: 

 

           

01.00.00.00  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 01.00.00.01 Директор Института 1 

2. 01.00.00.02 Помоћник директора института на 

терцијарном нивоу здравствене заштите 

3 

3. 01.00.00.03 Главна сестра /техничар Института 1 

4. 01.00.00.04 Виши интерни ревизор/самостални 

интерни ревизор 

1 

5. 01.00.00.05 Технички секретар 3 

 

 

1. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА          

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• Организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи; координира рад унутрашњих 

организационих јединица здравствене установе; именује руководиоце унутрашњих организационих 

јединица; доноси правилник о организацији и систематизацији послова; представља и заступа 

здравствену установу;  

• спроводи утврђену пословну и здравствену политику;  

• предлаже Програм рада Института и предузима мере за његово спровођење; 

• извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, подноси Управном одбору писани тромесечни, 

односно шестомесечни извештај о пословању Института; 

• именује чланове Стручног савета на предлог организационих јединица; 

• именује чланове Етичног одбора на предлог Стручног савета; 

• именује чланове Комисије за унапређење квалитета рада на предлог Стручног савета; 

• именује чланове Научног већа; 

• наредбодавац је за извршење Финансијског плана и програма рада Института; 

• обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Институту у случају штрајка, у складу са 

законом; 

• одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом; 
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• одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње 

провере квалитета стручног рада; 

• одговоран је за извршење судских одлука и налога инспекцијских и других законом овлашћених 

органа; 

• присуствује седници Управног одбора Института без права одлучивања; 

 

           Поред наведених послова  координира онкологију у Србији, обавља послове субспецијалисте 

онколога, обавља и координише наставу на медицинском факултету, одговоран је за обезбеђење оптималних 

радних услова и предузимање мера из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине. 

 

УСЛОВИ: 

За директора Института може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова има: 

завршен медицински факултет, специјализацију из радиологије или интерне медицине или опште 

хирургије, најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту, научно звање из 

области којом се Институт бави или научни назив доктора наука из области којом се Институт бави, или 

завршен правни или економски факултет са специјализацијом из здравственог права или завршен факултет 

организациних наука са едукацијом из области менаџмента у здравству, најмање пет година радног стажа у 

области здравствене заштите, научно звање или научни назив доктора наука; Здравствена способност 

утврђена од стране здравственог надлежног органа у складу са законом.  

 

 

2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА НА ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

- помоћник директора за здравствену делатност: 

• извршава налоге директора Института и учествује у спровођењу одлука органа управљања;  

• координира рад организационих јединица које обављају здравствену делатност, у циљу 

рационалнијег пословања;  

• учествује у планирању стратегије развоја Института;  

• учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава;  

• покреће и координира остваривање стручне сарадње са другим здравственим установама и стручним 

организацијама у земљи и иностранству;  

• прати и анализира резултате стручног рада Института и предлаже мере за његово побољшање; 

• активно учествује и одговоран је за израду и остваривање медицинских садржаја, планова и 

програма рада Института;  

• предлаже број, састав и распоред рада конзилијума и главног конзилијума локализација и врши 

надзор над стручним радом конзилијума; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених, као и за поштовање 

личности корисника и хуман однос запослених према оболелима; 

• врши стручни надзор у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним радом; 

• може да обавља на лични захтев послове доктора специјалисте опште хирургије на одељењу 

хиругије, у операционој сали, у амбуланти, на конзилијуму и у превијалишту; 

• aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају здравствену 

делатност и у складу са Кадровским планом, даје одговарајуће предлоге директору;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• одговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и примену мера из области безбедности и 

здравља на раду; 

• дужан је да  у свом раду поступа по усвојеним процедурама и упутствима;  

• обавља и друге послове из делокруга свога рада; 

• За свој рад непосредно је одговоран директору Института. 

- помоћник директора за научноистраживачку и образовну делатност: 
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• извршава налоге директора Института;  

• учествује у планирању страатегије развоја Института; 

• организује обезбеђивање и спровођење међународних пројеката основних и транслационих 

истраживања важних за Институт;  

• покреће и координира остваривање научне сарадње са другим научноистраживачким организацијама 

и универзитетима у земљи и иностранству. 

• прати и анализира резултате научног рада Института и предлаже мере за његово унапређење; 

• активно учествује и одговоран је за израду и остваривање научних и медицинских садржаја, планова 

и програма рада Института; 

• обавља све послове везане за координацију континуирану едукације здравствених радника и 

здравствених сарадника (припрема за акредитацију, организација и реализација програма, рецензија 

радова у оквиру стручних састанака и курсева, извештавање надлежних комора и издавање потврде 

о реализованом усавршавању); 

• сачињава нацрт плана стручног усавршавања, обавља и друге послове утврђене Правилником о 

стручном усавршавању; одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног 

места, као и за документацију коју користи у раду; 

• учествује у организовању докторских студија из радиологије и биологије тумора за кандидате са 

Медицинског факултета Универзитета у Београду, а у Институту као наставној бази; 

• учествује у организовању и спровођењу специјализација из: радиологије, радијационе онкологије, 

интернистичке онкологије, хирургије за кандидате са Медицинског факултета Универзитета у 

Београду, а у Институту као наставној бази; 

• учествује у организовању субспецијализације из онкологије за кандидате са Медицинског факултета 

Универзитета у Београду, а у Институту као наставној бази; 

• учествује у организовању предавања и вежби за студенте Медицинског факултета, Универзитета у 

Београду у оквиру Института, као наставне базе Медицинског факултета, за предмете: студенти I 

године: Прва помоћ, студенти II године: Основи клиничке праксе, студенти III године – радиологија, 

студенти V године: Хирургија – онколошка хирургија, студенти VI године: Клиничка онкологија и 

изборни предмет: Принципи онколошке хирургије. За студент III године организује се предмет 

Радиологија на енглеском језику; 

• учествује у организовању предавања и вежби на Високој здравственој школи струковних студија за 

предмет Основи радиотерапије, Специјална радиотерапија I и II, Савремене дијагностичке технике у 

радиологији; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• одговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и примену мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да  у свом раду поступа по усвојеним процедурама и упутствима;  

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран директору Института. 

− помоћник директора за немедицинске послове: 

• извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа 

управљања;  

• координира рад организационих јединица које обављају немедицинску делатност, у циљу 

рационалнијег пословања;  

• организује и прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења средстава Института; 

• учествује у изради   Финансијског  плана Института, Плана набавке и осталих  годишњих  планова; 

• учествује у уговарању са Републичким фондом  за здравствено осигурање и подноси иницијативу за 

анексирање уговора са РФЗО; 

• учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;  

• усмерава и координира организовање контуираног, стручног и благовременог одвијања процеса рада 

у извршавању правних и општих послова, економско-финансијских, информатичких, техничких и 

сличних послова; 

• обезбеђује законитост у раду и пословању Института; 
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• прати спровођење општих аката Института и иницира њихову измену и допуну; 

• учествује у припремамам седница Управног одбора и Надзорног одбора Института, присуствује 

седницама ради пружања стручне помоћи у раду и стара се о извршавању њихових одлука у домену 

своје надлежности; 

• припрема и предлаже закључивање уговора и споразума о пословној сарадњи у извршавању послова 

и задатака и делатности Института; 

• aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају немедицинске 

послове и у складу са Кадровским планом, даје одговарајуће предлоге директору;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• одговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и примену мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да  у свом раду поступа по усвојеним процедурама и упутствима;  

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран директору Института. 

 

УСЛОВИ: 

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; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама из области медицине, стоматологије, у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите 

 

3. ГЛАВНА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ИНСТИТУТА        

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

▪ организује рад запосленог медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом 

медицинског смера, прави распоред дежурстава за кадар за који је задужена, у сарадњи са 

непосредним руководиоцем организационе јединице и директором;  

▪ 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 здравствене установе;  

▪ врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара / техничара и за то одговара 

директору здравствене установе;  

▪ 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;  
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▪ организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и средњом стручном 

спремом медицинског смера;  

▪ 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;  

• контролише квалитет пружања услуга и ефикасност у здравственој нези у непосредном контакту са 

пацијентима; 

• контролише квалитет пружања услуга у исхрани и хигијени; 

• одговорна је за иновацију Протокола здравствене неге у онкологији у сарадњи са главним сестрама 

клиника, служби и одељења; 

• учествује у организовању, координирању и унапређењу рада здравствених радника са средњом и 

вишом школом у свим организационим деловима Института; 

• предлаже план стручног усавршавања здравствених радника са средњом и вишом школом; 

• учествује у координацији клиничких истраживања на Институту; 

• контролише реализацију едукативних програма за медицинске сестре-техничаре; 

• сарађује са образовним институцијама и струковним удружењима здравствених радника 

одговорним за стручно оспособљавање и професионално усавршавање у земљи и иностранству;  

• одржава стручну сарадњу са здравственим институцијама у земљи и иностранству; 

• одговара за требовање крви и крвних деривата; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• одговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и примену мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговорна је за поступање по усвојеним процедурама и упутствима;  

• обавља и друге послове из области своје струке по налогу директора Института и помоћника 

директора за здравствену делатност.  

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• За свој рад непосредно је одговоран директору Института и помоћнику директора за здравствену 

делатност. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- на основним студијама 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 из области здравства, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

 

Додатна знања / испити / искуство  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање пет година радног искуства на пословима главне сестре; 

- здравствена способност утврђена од стране здравственог надлежног органа у складу са законом.  
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4. ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР/САМОСТАЛНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

 

ОПИС ПОСЛОВА 

• пружа стручну подршку при изради нацрта повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана 

ревизије / припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних средстава 

(руководиоцу организације) нацрт повеље интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне 

ревизије; 

• пружа стручну подршку у процени области ризика; 

• утврђује предмет интерне ревизије – услуге уверавања, развија критеријуме и анализира доказе и 

документовање процеса и процедура субјекта ревизије; 

• утврђује сaдржaj рeвизoрских прoгрaмa и нaчин извeштaвaњa у појединачним саветодавним 

услугама; 

• припрема плaнoве oбaвљaњa пojeдинaчних аранжмана интерне ревизије – услуга уверавања и 

саветодавних услуга; 

• спроводи ревизорске процедуре у складу са методологијом рада интерне ревизије; 

• обавља појединачне аранжмане интерне ревизије; 

• обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;  

• пружа стручну помоћ при саопштавању резултата појединачних ангажмана интерне ревизије путем 

писаних или усмених извештаја; 

• подноси извештаје о резултатима појединачних ангажмана интерне ревизије, руководиоцу 

корисника јавних средстава (руководиоцу организације); 

• сачињава периодичне и годишње извештаје / сaчињaвa и доставља руководиоцу корисника јавних 

средстава (руководиоцу организације) гoдишњи извeштaj o рaду интeрнe рeвизиje кoришћeњeм 

упитникa кojи припрeмa и oбjaвљуje. 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мера из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• одговоран је за поступање по усвојеним процедурама и упутствима;  

• обавља и друге послове из делокруга свога рада. 

 

УСЛОВИ: 

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 у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија. 

   

 

5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР        

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ обавља, самостално и по налогу, секретарске послове за директора Института,  

▪ обавља пријем и дистрибуцију поште за директора Института,  

▪ води неопходне евиденције и коресподенцију у оквиру послова које обавља; 

▪ обавља административне и дактилографске послове за потребе директора Института;  
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▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ брине о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;   

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутставима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

▪ За свој рад непосредно је одговоран директору Института; 

- Технички секретар помоћника директора за здравствену делатност 

▪ обавља, самостално и по налогу, секретарске послове за помоћника директора за здравствену 

делатност;  

▪ обавља пријем и дистрибуцију поште за помоћника директора; 

▪ обавља пријем и дистрибуцију поште (пријем поште из свих организационих јединица, уписивање 

исте и улагање у регистраторе), 

▪ води евиденције, коресподенцију, обавља административне, дактилографске послове ( израђује 

записник са директорске визите, израђује месечни распоред рада лекара на конзилијумима у 

унутрашњости, координира између здравствених центара у унутрашњости и Института у вези 

конзилијума, израђује конзилијарне одлуке за ПЕТ-ЦТ, води евиденције о пацијентима који су 

егзитирали у току лечења у Институту, води евиденције о обдукционим налазима, организацији рада 

свих главних конзилијума локализација, месечном требовању лекова и потрошног канцеларијског 

материјала за све организационе јединице, води евиденције о организовању састанака радне групе за 

хитан пријем и радне групе за егзитус, води евиденције Комисије за унапређење квалитета стручног 

рада, Комисије за стручни надзор и унутрашњу контролу, Комисије за донације, Комисије за основна 

средства). 

▪ води евиденцију, коресподенцију, обавља административне и дактилографске послове;  

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;   

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутставима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

▪ За свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за здравствену делатност;  

 

- Технички секретар помоћника директора за научноистраживачку и образовну делатност: 

▪ води евиденцију свих захтева упућених помоћнику директора за научноистраживачку и образовну 

делатност; 

▪ обавља административне послове за клиничке студије, а у вези нових послова које обавља помоћник 

директора за научнистраживачку и образовну делатност; 

▪ води евиденцију реализације Плана истраживања која се спроводе у Служби за научноистраживачку 

и образовну делагност, а везано за Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

▪ обавља административне послове у вези међународне сарадње; 

▪ обавља административне послове везане за све видове стручног усавршавања, као и потребне 

годишње извештаје о реализацији истих; 

▪ води евиденције о дневним активностима, састанцима и архивира документацију; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ брине о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;   

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутставима; 
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▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

▪ за свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за научноистраживачку и образовну 

делатност. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање друштвеног смера, 

 

Изузетно:  

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до ступања на снагу Уредбе о изменама и 

допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. 

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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02.00.00.00 КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОШКУ ХИРУРГИЈУ 

 

Ред.бр. Шифра радног 

места 

Назив радног места Број 

извршилаца 

1. 02.00.00.01 Руководилац Клинике 1 

2. 02.00.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и брахитерапији 

– главна медицинска сестра Клинике 

1 

3. 02.00.00.03 Технички секретар 2 

 

 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ КЛИНИКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова и задатака своје специјалности, руководи процесом рада на клиници, а нарочито: 

• организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у складу са овим Правилником;  

• координира рад одељења у оквиру клинике (која на годишњем нивоу хоспитализује и оперише око 3500 

пацијената на Одељењу и око 1500 у Одceку дневне хируршке болнице); 

• свакога дана води јутарњи састанак Колегијума клинике са свим запосленим лекарима и главним 

одговорним медицинским сестрама одељења и одсека, на коме дежурни хирург и анестезиолог 

реферишу стање на клиници током претходног дана, статус новооперисаних пацијената, пацијената на 

интензивној нези, пријемима и хитним пријемима и отпустима, консултацијама и др. На састанку се 

затим реферише оперативни програм и распоред рада лекара по операционим салама, амбулантама и 

конзилијумима.  

• одржава радно–организациони састанак Клинике коме присуствују: Начелници одељења, шефови одсека 

и Главна медицинска сестра клинике. 

• ток састанака се нотира у виду извештаја радно-организационог састанка Клинике. 

• у току састанка директор Клинике : 

 преноси присутнима информације са јутарњег колегијума директора ИОРС-а 

 са присутним сарадницима размењује информације, даје задатке, договара и организује послове 

везане за дневну проблематику 

 контролише реализацију претходно договорених послова 

• једном недељно води визиту на Клиници која се региструје у Регистар визита Клинике; 

• сачињава распоред дежурства и приправности за запослене у Клиници; 

• предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама; 

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина у складу са њиховим 

техничко-технолошким карактеристикама; 

• врши стручни надзор у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним радом;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних активности 

из делокруга рада клинике, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником о ближим 

условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

• испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

• одређује динамику покретања поступака набавки за потребе клинике; 

• доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

• прати извршење плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником; 
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• сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну, 

• преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• врши контролу требовања - налога за набавку лекова, санитетског материјала, хемикалија и другог 

потрошног материјала и ситног инвентара и обезбеђује контролу правилности њиховог утрошка; 

• предлаже план стручног усавршавања запослених; 

• одговоран је за распоред и едукацију клиничких лекара и лекара на специјализацији; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине  запослених у клиници, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених у клиници према оболелима; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• обавља и друге послове у складу са законом, овим Правилником и добијеним овлашћењима.  

• За свој рад одговоран је помоћнику директора Института и директору Института. 

 

        УСЛОВИ:  

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; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

-  звање наставник или сарадник; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР КЛИНИКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује, координира и руководи радом главних медицинских сестара-техничара одељења/одсека 

и других здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом, као и административних 

техничара у оквиру клинике; 

• контролише стручни рад и одговара за квалитет и правовремено извршавање свих послова и радних 

задатака медицинских сестара служби, одељења и одсека у клиници; 

• проверава и оцењује ефикасност у здравственој нези болесника према захтевима Протокола 

здравствене неге у онкологији и извештава главну сестру Института; 

• учествује у изради плана кадрова и стручног усавршавања, плана набавке и инвестиција унутар 

клинике у сарадњи са главном сестром Института; 

• активно учествује у реализацији едукативних програма за медицинске сестре; 
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• спроводи едукацију медицинских сестара, као и приправника и одговара за њихово стручно и 

практично оспособљавање; 

• учествује у клиничким студијама, изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима 

и састанцима у земљи  и  иностранству 

• учествује у планирању и реализацији здравствене неге код ургентних стања у онкологији; 

• контролише реализацију и евалуацију резултата у прогресивној нези; 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање и контролу медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговорна главној сестри/техничару Института и руководиоцу клинике. 

 

УСЛОВИ:   

Високо образовање из области здравства: 

- 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 5 година радног искуства на пословима главне сестре; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

▪ обавља, самостално и по налогу, административно-техничке и дактилографске послове за потребе клинике 

за које је оспособљен у току школовања и у допунским облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине;  

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду;  

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутствима;обавља и друге послове из делокруга 

свога рада, 

▪ За свој рад одговоран је главној медицинској сестри клинике и директору клинике. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање друштвеног смера; 

 

Изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до ступања на снагу Уредбе о изменама и 

допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. 
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Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

02.01.00.00 Одељење хирургије  

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  02.01.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Начелник одељења 

1 

2.  02.01.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

одељења 

 1 

3.  02.01.00.03 Доктор медицине 8 

02.01.01.00   Одсек за хирургију дојке 

4.  02.01.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

5.  02.01.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

6.  02.01.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама  

 

3  

7.  02.01.01.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

2 

8.  02.01.01.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

8 

02.01.02.00    Одсек за абдоминалну хирургију и саркоме 

9.  02.01.02.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

10.  02.01.02.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

11.  02.01.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама  

1 

12.  02.01.02.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

5 

13.  02.01.02.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

9 

02.01.03.00    Одсек за ендокрину хирургију и хирургију главе и врата 

14.  02.01.03.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

15.  02.01.03.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

одсека 

1 
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16.  02.01.03.03 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама 

3  

17.  02.01.03.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

18.  02.01.03.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

4 

02.01.04.00    Одсек за хирургију меланома, тумора коже и меких ткива и 

торакалну хирургију 

19.  02.01.04.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

20.  02.01.04.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

21.  02.01.04.03 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама 

3 

22.  02.01.04.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

3 

02.01.05.00    Одсек за гинеколошку хирургију 

23.  02.01.05.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

24.  02.01.05.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

25.  02.01.05.03 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама  

1 

26.  02.01.02.031 Доктор медицине субспецијалиста у 

операционим салама 

1 

27.  02.01.05.04 Доктор медицине специјалиста на 

болничком одељењу и у специјалистичкој 

амбуланти 

1 

28.  02.01.05.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

4 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА ХИРУРГИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• Поред послова своје специјалности, организује, координира и контролише стручно, адекватно, 

благовремено и континуирано одвијање процеса рада у одељењу, а нарочито: 

• свако јутро у договореном термину учествује или води, према налогу директора клинике, јутарњи 

састанак на одељењу на коме присуствују начелници одељења операционих сала и анестезије, шефови 

одсека, сви лекари и главне медицинске сестре. На јутарњем састанку се дискутује о: дешавањима у току 

предходног дана и ноћи на одељењу, разматрају се новопримљени пацијенти, евентуални хитни пријеми 

и хитне консултације других специјалиности у ИОРС-у и ван ИОРС-а, егзитуси у протекла 24 часа. 

Дискутује се о оперативном програму из претходног дана, стању оперисаних пацијената, стању 

пацијената на одеску хируршког интензивног лечења, дискутује се план лечења и оперативни програм за 

тај дан, као и распоред лекара у амбулантама и конзилијумима. Реферишу се  клинчки случајеви и 

доноси предлог колегијума о лечењу. 

• организује и одговара за стручно, адекватно одвијање процеса рада на Одељењу; 

• обавља визиту у сталном термину са шефовима одсека, специјалистима који раде на одсеку, 

специјализантима, клиничким лекарима, главном сестром одељења и главном сестром одсека 
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• обезбеђује спровођење конзилијарних одлука по дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор 

над применом ординиране медикаментозне терапије; 

• врши проверу квалитета стручног рада 

• организује и одговара за стручно, адекватно одвијање процеса рада на одељењу водећи рачуна о 

специфичностима хируршког одељења и његовим потребама. 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговоран је за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман однос запослених у одељењу према оболелима; 

• oдговоран је за обезбеђивање  оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду (прегледа историје болести, отпусне листе) 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Клинике. 

 

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године;  завршена специјализација из опште хирургије 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 опште хирургије 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 3 године радног искуства као руководилац организационе јединице; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• организује и координира рад медицинских сестара (на дневном и месечном нивоу) у одељењу у 

договору са главном медицинском сестром Клинике, 

• требује лекове, контролише примену ординиране терапије и расподелу лекова и о томе води 

обавезне евиденције и доставља извештаје, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• врши надзор над спровођењем санитарно-хигијенских мера на одељењу и координира са 

епидемиолошком службом, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна и задужена је за основна средства и ситан инвентар 

• задужена је за проверу исправности апарата и опреме, координацију са техничком службом и 

овлашћеним сервисерима 
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• учествује у едукацији медицинских сестара,организује презентације и едукацију за рад на новим 

технологијама 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• учествује у клиничким студијама, изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима 

и састанцима у земљи  и  иностранству.  

• учествује у изради предлога годишњих планова Клинике  

• одговорна је за контролу и спровођење плана здравствене неге,  

• врши контролу спровођења процедура,  

• врши контролу уноса услуга-података по Хелианту,  

• врши надзор над спровођењем поступака а у складу са  правима  пацијената, 

• врши координацију поступака везаних за пријем и отпуст пацијената   на дневном нивоу, 

• ажурира документацију за израду оперативног програма, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и спровођење  мера из  области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговорна начелнику одељења и главној медицинској сестри Клинике. 

 

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 3 године радног искуства на пословима главне сестре; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму послове и задатке доктора медицине за које је оспособљен у току 

студија на медицинском факултету и по обавЉеном обавезном стажу, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутставима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  
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- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године;  

- на основним студијама у 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; 
- просечна оцена већа од 8; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 
Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ДОКТОР МЕДИЦНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – ШЕФ 

ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека, 

• свакодневно одржава састанак свог одсека и визиту на одсеку,  где заједно са лекарима свог одсека и 

главном сестром размењује информације, даје задатаке и организује послове везане за дневну 

организацију рада одсека; 

• спроводи конзилијарне одлуке у односу на стадијум болести, дијагнозу, врсту и редослед хируршких 

процедура и терапије; врши надзор над применом хируршких процедура и ординиране медикаментозне 

терапије; координира евентуалну допунску дијагностику и терапију са специјалистима других грана 

медицине; 

• врши проверу квалитета стручног рада;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутставима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године;и завршена специјализација из опште хирургије и ужа специјализација из онкологије, 

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 опште хирургије и ужа специјализација из 

онкологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника.  
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Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- специјалистички испит;  

- испит / рад из уже специјализације;  

- најмање три године радног искуства на пословима специјалисте;  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
 

5. ДОКТОР МЕДИЦНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – ШЕФ ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека, 

• свакодневно одржава састанак свог одсека и визиту на одсеку,  где заједно са лекарима свог одсека и 

главном сестром размењује информације, даје задатаке и организује послове везане за дневну 

организацију рада одсека; 

• спроводи конзилијарне одлуке у односу на стадијум болести, дијагнозу, врсту и редослед хируршких 

процедура и терапије; врши надзор над применом хируршких процедура и ординиране медикаментозне 

терапије; координира евентуалну допунску дијагностику и терапију са специјалистима других грана 

медицине; 

• врши проверу квалитета стручног рада;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из опште хирургије, 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 опште хирургије, 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 радног искуства на пословима специјалисте; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
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6. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  -  ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара у одсеку, у договору са главном медицинском 

сестром одељења, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду 

• дужна је да се у свом раду придржава процедура и упутстава,  

• врши и контролише  континуирану едукацију медицинских сестара, 

• учествује у клиничким студијама,изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима и 

састанцима у земљи  и  иностранству, 

• задужена је за проверу исправности апарата и опреме, координацију са техничком службом и 

овлашћеним сервисерима 

• за свој рад непосредно је одговорна шефу одсека и главној медицинској сестри одељења и главној 

сестри Клинике; 

• задужена је за израду,контролу и спровођење плана здравствене неге, 

• учествује у спровођењу специфичних дијагностичко терапијских процедура у преоперативној 

припреми и постоперативној нези пацијената кроз сарадњу са другим одељењима и службама 

ИОРС-а,  

• врши и контролише едукацију пацијената и породице, 

• креира сестринско отпусно писмо и контактира са Патронажном службом надлежног Дома здравља,  

• контролише примену ординиране терапије и спровођење ординираног хигијенско-дијететског 

режима,   

• oдговорнна је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области 

безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговорна шефу одсека и главној сестри одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
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7. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине – 

специјалиста опште хирургије за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита из опште хирургије и послове онколошке хирургије за које је посебно 

едукован,  

- у Одсеку ха хирургију дојке: 

• обавља самостално и у тиму специфичне хируршке процедуре: дијагностичка хирургија дојке 

(инцизионе биопсије и биопсије коже, биопсије танком и широком иглом, ексцизионе биопсије);  

парцијалне ресекције дојке, дисекције аксиларне јаме, радикалне операције дојке, хиругију 

непалпабилних лезија (РОЛЛ, СНОЛЛ), хиругију провере лимфних нодуса стражара уз помоћ метилен 

плавог или Tc99 радиоколоида лимнфног чвора стражара након лимфосцинтиграфије; реконструктивну 

хирургију дојке са симетрализацијом, екстрипацију локалних рецидива дојке и аксиларних јама; 

реконструкција дефеката насталих након дехисценција рана након мастектомије и последица некрозе 

коже након зрачне терапије; 

• обавља примарне и секундарне реконструкције дојке након одговарјуће онколошке операције у сарадњи 

са општим хирургом, применом ендопротеза, аутологних ткива, кожно мишићних режњева; 

симетрализацију супротне дојке;  

• реконструише ткивне дефекте код радикалних операција тумора, радионекрозе, и друго; 

-  У одсеку за абдоминалну хирургију и саркоме спроводе се следеће процедуре: 

• хепатобилијарна хирургија: ресекције јетре, ресеције панкреаса, ресекције и реконструкције ж.путева; 

колоректална хирургија: операције малигнома коло-ректума, решавање компликација посирадиационих 

компликација (ректо-вагиналних, ентеро-вагиналних фистула); циторедуктивна хирургија код 

карцинома јајника и ГИТ малигнитета; интраперитонеална примена загрејаног цитостатика 

(Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy HIPEC) код узнапредовалог карцинома јајника и 

колоректума; операције интраабдоминалних и ретроперитонеалних саркома; изолована перфузија 

екстремитета загрејаним цитистатиком код узнапредовалих саркома и меланома екстремитата; операције 

тумора бубрега и надбубрега; онко-васкуларне процедуре сда реконструкцијом крвних судова; 

палијативне процедуре:колостоме,ентеростоме,гастростоме; лапароскопске процедуре: ресекције и 

реконструкције црева, биопсије јетре и перитонеума; реконструктивне процедуре:  вентралне хереније; 

- у Одсеку за ендокрину хирургију и хирургију главе и врата: 

• обавља самостално и у тиму специфичне хируршке процедуре: тотална/субтотална  тироидектомија и 

лобоистмектомија због доброћудних и злоћудних болести штитасте жлезде, централна дисекција врата, 

метода провере лимфних нодуса стражара уз помоћ метилен плавог или Tc99 радиоколоида у латералној 

регији врата коришћењем гама камере, радикална и модификована радикална дисекција врата, 

реконструкција повратног живца за глас, минимално инвазивна тироидектомија (МИВАТ) и 

паратироидектомија (МИВАП), адренелектомија; 

• учествује у јутарњој визити на одељењу у оквиру које се разматра спровођење дијагностичких анализа, 

договара се о начину обраде и спровођења зрачне терапије, коригује се симптоматска терапија по 

потреби за сваког пацијента сходно учињеним анализама и општем стању пацијента; 

- у Одсеку за хирургију меланома, тумора коже и меких ткива и торакалну хирургију: 

• обавља самостално и у тиму специфичне хируршке процедуре: ињицирање радиофармака на одељењу 

нуклеарне медицине, ексцизија и реексцизја кожних промена са мапирањем стражарског лимфног 

нодуса, његовом екстирпацијом и сходно ХП налазу дисекцију лимфних нодуса регионалних и удаљених 

лимфатика, компартмент ресекције тумора-саркома меких ткива, изоловану перфузију екстремитета 

коришћењем цитостатика, ампутацију екстремитета и уз помоћ пластичног и реконструктивног хирурга 

збрињавање дефеката коришћењем примарних режњева; 

• дијагностиковање тумора плућа, медијастинума, зида грудног коша,д ојке и врата (фибероптичка 

бронхоскопија, перкутане биопсије итд.); 

• оперативно лечење претходно наведених тумора, уз торакопластичне и бронхопластичне захвате као и 

реконструктативне захвате, процедуре видео асиситираних торакотомија, као и остале оперативне 

захвате за које је оспособљен; 

• учествује у непосредном постоперативном збрињавању оперисаних пацијената; 

• активно учествује у раду главног и великог конзилијума за плућа, као и других конзилијума по потреби; 

- У одсеку за гинеколошку хирургију: 
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• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине – 

специјалисте гинекологије и акушерства за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и 

полагањем специјалистичког испита из гинекологије и акушерства и послове гинеколошке онколошке 

хирургије за које је посебно едукован, обавља самостално и у тиму специфичне хируршке процедуре у 

склопу лечења бенигних и малигних болести тела и грлића материце, јајника, вулве и вагине: класична 

екстрафасцијална хистеректомија са или без аднексектомијије, тотална лапароскопска хистеректомија, 

лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија, вагинална хистеректомија, модификована 

радикална хистеректомија, радикална хистеректомија, радикална трахелектомија, радикална 

колпектомија, егзентерација мале карлице, дисекција пелвичних лимфних чворова, дисекција 

парааортокавалних лимфних чворова, цистектомија јајника, оваријектомиа, аднексектомија, 

циторадуктивна хирургија карцинома јајника са загрејаном интраперитонеалном хемиотерапијом, 

радикална ексцизија тумора вулве, радикална вулвектомија, метода провере лимфних чворова стражара 

уз помоћ радиоколоида Tc99 и метилен плавог у ингвинофеморалној регији коришћењем 

лимфосцинтиграфије и гама камере код карцинома вулве и ингвинофеморалне дисекције лимфних 

чворова; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијамапо пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. и завршена специјализација из опште хирургије, пластичне и реконструктивне хирургије, грудне 

хирургије, максилофацијалне хирургије и гинекологије и акушерства, 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 опште хирургије, пластичне и реконструктивне 

хирургије, грудне хирургије, максилофацијалне хирургије и гинекологије и акушерства,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; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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8. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У 

СПЕЦИЈАЛИТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине – 

специјалиста гинекологије и акушерства за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и 

полагањем специјалистичког испита из гинекологије и акушерства.  

• Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења; 

• Поставља дијагносзу, одређује терапију и води лечење; 

• Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; 

• Обавља свакодневно визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у 

вези дијагностике и лечења; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, 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 гинекологије и акушерства, 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; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

медицинске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• учествује у  изради и спровођењу плана здравствене неге и ординираног хигијенско-дијететског режима,  

• ажурира документацију ПЗН и врши контролу истог, 
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• врши едукацију пацијената и породице за самонегу, 

• спроводи постоперативно праћење и мониторинг пацијената, 

• спроводи рану рехабилитацију, 

• пруа подршку и мотивацију пацијентима. 

• безбедно рукује радиоактивним и инфективним материјалом, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• учествује у спровођењу плана здравствене неге и ординираног хигијенско-дијететског режима,  

• ажурира документацију ПЗН, 

• врши едукацију пацијената и породице за самонегу, 

• спроводи постоперативно праћење и мониторинг пацијената, 

• спроводи рану рехабилитацију,пруша подршку и мотивацију пацијената,  

• безбедно рукује радиоактивним и инфективним материјалом, 

• асистира при извођењу дијагностичких и терапијских поступака, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

02.02.00.00 Одељење операциони блок са дневном хируршком болницом  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  02.02.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Начелник одељења 

1 

2.  02.02.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали – Главна медицинска 

сестра одељења 

1 

02.02.01.00   Одсек операционих сала 

3.  02.02.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

4.  02.02.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали – Главна медицинска 

сестра одсека 

1 

5.  02.02.01.03 Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали 

4 

6.  02.02.01.04 Медицинска сестра/ техничар у 

операционој сали 

12 

02.02.02.00    Одсек дневне хируршке болнице 

7.  02.02.02.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

8.  02.02.02.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали – Главна медицинска 

сестра одсека 

1 

9.  02.02.02.03 Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали 

1 

10.  02.02.02.04 Медицинска сестра/ техничар у 

операционој сали 

3 

 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно и адекватно одвијање процеса рада у делу операционих 

сала; 

• у договору са руководиоцем клинике учествује у изради оперативног програма, 
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• обезбеђује несметано спровођење оперативног програма и функционисање операционих сала, измену 

оперативног програмаог програма, задужен је за прерасподелу пацијената који се оперишу по салама, 

замену лекара у случају одсуства; 

• одговоран је за рад у операционим салама и кретања у операционом блоку, и спровођење свих видова 

заштите на раду; 

• одговоран је спровођење мера и принципа асепсе и антисепсе; дезинфекцију, контролу стерилизације по 

фазама, 

• одговоран је за функционисање и редовно сервисирање и атестирање комплетне опреме, апарата, 

функционалну распоређености основне опреме у операционоим салама, примену мера и поступака 

приликом пријаве акцидента и нежељеног догађаја  

• одговоран је за поступке сортирање инфективног отпада, цитостатског  и фармацеутског отпада по 

процедуре за класификацију медицинског отпада,обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о 

дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом ординиране медикаментозне 

терапије;  

• свакодневно учествује у визити у Интензивној нези заједно са начелницима, шефовима и лекарима-

анестезиолозима 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговоран директору Клинике. 

 

 

УСЛОВИ:  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација, 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, 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 радног искуства као руководилац организационе јединице; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ – ГЛАВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• организује и координира рад медицинских сестара (на дневном и месечном нивоу) у одељењу у 

договору са главном медицинском сестром Клинике, 
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• требује лекове, контролише примену ординиране терапије и расподелу лекова и о томе води 

обавезне евиденције и доставља извештаје, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са епидемиолошком 

службом, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна и задужена је за основна средства и ситан инвентар 

• задужена је за проверу исправности апарата и опреме,координацију са техничком службом и 

овлашћеним сервисерима 

• учествује у едукацији медицинских сестара,организује презентације и едукацију за рад на новим 

технологијама 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• учествује у клиничким студијама, изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима 

и састанцима у земљи  и  иностранству.  

• учествује у изради предлога годишњих планова Клинике  

• одговорна је за контролу и спровођење плана здравствене неге,  

• врши контролу спровођења процедура,  

• врши контролу уноса услуга-података по Хелианту,  

• врши надзор над спровођењем поступака а у складу са  правима  пацијената, 

• врши координацију поступака везаних за пријем и отпуст пацијената   на дневном нивоу, 

• ажурира документацију за израду оперативног програма.  

• одговорна је за контролу и надзор имплементације  оперативног програма,  

• врши спровођење процедура за безбедно руковање радиоактивним, инфективним и цитотоксичним 

отпадом, 

• одговорна је за организацију и координацију рада Централне стерилизације, 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговорна начелнику одељења и главној медицинској сестри Клинике. 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 3 године радног искуства на одговарајућим пословима;  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
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3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – ШЕФ 

ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, са посебним акцентом на уско 

специјализоване послове одсека: 

• Организује координира и контролише стручно, адекватно одвијање процеса рада у дневном хируршком 

блоку (ДХБ); 

• организује процес заказивања операција у ДХБ преко конзилијарне и амбулантно поликлиничке службе 

и у договору са Директором клинике и Начелницима одељења 

• обезбеђује несметано спровођење оперативног програма и функционисање операционих сала, измену 

оперативног програмаог програма, задужен је за прерасподелу пацијената који се оперишу, замену 

лекара у случају одсуства; 

• одговоран је за рад и кретања у ДХБ, и спровођење свих видова заштите на раду; 

• одговоран је спровођење мера и принципа асепсе и антисепсе; дезинфекцију, контролу стерилизације по 

фазама, 

• одговоран је за функционисање и редовно сервисирање и атестирање комплетне опреме, апарата, 

функционалну распоређености основне опреме у ДХБ, примену мера и поступака приликом пријаве 

акцидента и нежељеног догађаја  

• одговоран је за поступке сортирање инфективног отпада, цитостатског  и фармацеутског отпада по 

процедуре за класификацију медицинског отпада, 

• обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над 

применом ординиране медикаментозне терапије;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених, као и за поштовање 

личности корисника услуга и хуман односа запослених према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године;  завршена специјализација из опште хирургије и ужа специјализација из 

онкологије, 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 опште хирургије и ужа специјализација из 

онкологије, 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;  
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- најмање три године радног искуства на пословима специјалисте;  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – ШЕФ 

ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, са посебним акцентом на уско 

специјализоване послове одсека: 

• Организује, координира и контролише стручно и адекватно одвијање процеса рада у делу операционих 

сала; 

• обезбеђује несметано спровођење оперативног програма и функционисање операционих сала, измену 

оперативног програмаог програма, задужен је за прерасподелу пацијената који се оперишу по салама, 

замену лекара у случају одсуства; 

• одговоран је за рад у операционим салама и кретања у операционом блоку, и спровођење свих видова 

заштите на раду; 

• одговоран је спровођење мера и принципа асепсе и антисепсе; дезинфекцију, контролу стерилизације по 

фазама, 

• одговоран је за функционисање и редовно сервисирање и атестирање комплетне опреме, апарата, 

функционалну распоређености основне опреме у операционоим салама, примену мера и поступака 

приликом пријаве акцидента и нежељеног догађаја  

• одговоран је за поступке сортирање инфективног отпада, цитостатског  и фармацеутског отпада по 

процедуре за класификацију медицинског отпада,обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о 

дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом ординиране медикаментозне 

терапије;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима и Пословним кодексом; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из опште хирургије, 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 опште хирургије, 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 радног искуства на пословима специјалисте; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
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5. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – ГЛАВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара у одсеку, у договору са главном медицинском 

сестром одељења, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду 

• дужна је да се у свом раду придржава процедура и упутстава Института,  

• врши и контролише  континуирану едукацију медицинских сестара, 

• учествује у клиничким студијама, изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима 

и састанцима у земљи  и  иностранству,  

• задужена је за проверу исправности апарата и опреме, координацију са техничком службом и 

овлашћеним сервисерима 

• за свој рад непосредно је одговорна шефу одсека и главној медицинској сестри одељења и главној 

сестри Клинике. 

• задужена је за  контролу  и имплементацију  оперативног програма,  

• спроводи процедуре за безбедно руковање радиоактивним, инфективним и цитотоксичним отпадом,  

• врши контролу уноса услуга-података по Хелианту,  

• врши надзор над спровођењем поступака а у складу са  правима  пацијената; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговорна шефу одсека и главној сестри одељења. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
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6. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

медицинске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• задужена је за познавање поступака и техника инструментирања при извиђењу разноврсних 

хируршких интервенција,  

• задужена је за вођење документације (писане и електронске), 

• евидентира спроведену проверу исправности апарата кроз контролне листе,   

• врши руковање  и одржавање  апарата који се користе при извођењу оперативних процедура, 

• врши спровођење процедура за безбедно руковање радиоактивним,инфективним  и цитотоксичним 

отпадом (при раду  са апаратом за интраоперативну примену хемиотерапије и изоловану перфузију 

органа цитостатиком),  

• врши збрињавање, евиденцију и прослеђивање узетих биолошких узорака ради додатне  

дијагностике; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

• животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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,  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• задужена је за  познавање поступака и техника инструментирања при извиђењу разноврсних 

хируршких интервенција, процесуирање  и негу хируршких инструмената, 
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• задужена је за вођење документације (писане и електронске), 

• евидентира спроведену проверу исправности апарата кроз контролне листе,   

• врши руковање  и одржавање  апарата који се користе при извођењу оперативних процедура,  

• спроводи процедуру за безбедно руковање радиоактивним, инфективним  и цитотоксичним отпадом 

(при раду  са апаратом за интраоперативну примену хемиотерапије и изоловану перфузију органа 

цитостатиком) 

• користи заштитну опрему и средства; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима и Пословним кодексом; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање у области здравства  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

02.03.00.00 Одељење анестезије и реанимације  

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радних места 

Број 

извршилаца 

1.  02.03.00.01 

Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Начелник одељења  1 

2.  02.03.00.02 

Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали – Главни анестетичар 

одељења 1 

3.  02.03.00.03 Доктор медицине 3 

02.03.01.00   Одсек анестезије 

4.  02.03.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

5.  02.03.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали – Главна медицинска 

сестра одсека 

1 

6.  02.03.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама 

9 

7.  02.03.01.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

операционој сали 

4 

8.  02.03.01.05 Медицинска сестра/техничар у 9 
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операционој сали 

02.03.02.00    Одсек хируршког интензивног лечења 

9. 02.03.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама – Шеф одсека  

1 

10. 02.03.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

интензивној нези нивоа 3 – Главна 

медицинска сестра одсека 

1 

11. 02.03.01.03 Виша медицинска сестра/техничар у 

интензивној нези нивоа 3 

8 

12. 02.03.01.04 Медицинска сестра/техничар у 

интензивној нези нивоа 3 

15 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одељењу и одговоран је за извршавање послова и задатака одељења, 

• обавља прегледе амбулантних и одељенских болесника, визите и консултативне прегледе, врши 

потребне интервенције у дијагностичке и терапијске сврхе 

• има увид о свакодневним  визитама у јединици хируршког интензивног лечења 

• прави распоред дежурстава и приправности 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• прави распоред коришћења годишњих одмора 

• обезбеђује спровођење одлука о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом 

ординиране медикаментозне терапије 

• организује и надгледа спровођење мера о спречавању настанка интрахоспиталних инфекција 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију, 

• врши контролу заштите особља у операционој сали и одсеку хируршког интензивног лечења при 

интраоперативној примени цитостатика 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• у сарадњи са руководиоцима организационих јединица предлаже план рада и план стручног 

усавршавања 

• даје иницијативу за измену и допуну унутрашње организације службе 

• иницира увођење нових метода лечења 

• стара се о сталној едукацији  

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• одговоран је за стање инвентара и опреме и предлаже набавку нове опреме у циљу савременије 

дијагностике, вођења анестезије  и лечења болесника; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је директору клинике. 
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 УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, 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 анестезиологије, реаниматологије и интензивне 

терапије, 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 радног искуства као руководилац организационе јединице;  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ – ГЛАВНИ 

АНЕСТЕТИЧАР ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• организује и координира рад медицинских сестара (на дневном и месечном нивоу) у одељењу у 

договору са главном медицинском сестром Клинике, 

• требује лекове, контролише примену ординиране терапије и расподелу лекова и о томе води 

обавезне евиденције и доставља извештаје, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са епидемиолошком 

службом, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна и задужена је за основна средства и ситан инвентар 

• задужена је за проверу исправности апарата и опреме,координацију са техничком службом и 

овлашћеним сервисерима 

• учествује у едукацији медицинских сестара,организује презентације и едукацију за рад на новим 

технологијама 

• учествује у клиничким студијама, изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима 

и састанцима у земљи  и  иностранству.  

• учествује у изради предлога годишњих планова Клинике  

• одговорна је за контролу и спровођење плана здравствене неге,   

• спроводи процедуре за безбедно руковање инфективним и цитотоксичним отпадом,  

• контролише унос услуга-података по Хелианту,  

• одговорна је за организацију и координацију рада анестетичара ван Клинике (Одељење дијагностике 

и Одељење радиотерапије, мониторинг пацијената при транспорту у друге здр.установе), 

• одговоран је за рад на апарату за перфузију  и  интраперитонеалну  хемиотерапију  на машини РАНД 

(изолована перфузија органа (еxтремитети, јетра, бубрег), ХИПЕЦ –Хипертермална  

интраперитоенална примена  цитостатика). 

Домен посла  Перфузера за изоловану перфузију  и Хипец: 

• поседује сертификат да је обучен и савладао примену  високософтицираних апарата за изводјење 

радње. 

• припрема апарат – селф тест о исправности  машине: 
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• провера мешач гасова 

• провера апарат за АЦТ јер се метода изводи код тотално хепаризираних пацијената 

• рукује  апаратом за обе процедуре 

• врши примену цитостатика на најбезбеднији  начин- затворени систем примене цитостатика 

• користи заштитну опрему и средства 

• проверава  систем за изоловану перфузију и ХИПЕЦ 

• провера оксигенатор 

• врши елетронску и писану  евиденцију пацијената 

• попуњава картон перфузије 

• сачињава извештај о АЦТ 

• сачињава извештај гасних анализа током извођења процедуре (најмање  8)  

• водипротокол пацијената, 

• припрема  апарат за коришћење  за спирометрију, 

• припрема ултразвучни индикатор  за спирометрију, 

• припрема пацијента за извођење процедуре- спирометрију 

• води електронску и писану  евиденцију документације (картон спирометрије  штампани и 

електронски протокол пацијента); 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења и главној медицинској сестри клинике. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – ШЕФ 

ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека, 

• врши распоред лекара и осталих радника на послове у оквиру одсека 

• предлаже распоред дежурстава, приправности и годишњих одмора 

• учествује у изради предлога  планова и других мера које су у надлежности начелника одељења 

• спроводи одлуке о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом ординиране 

медикаментозне терапије  
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• контролише заштиту особља у операционим салама код интраоперативне примене цитостатика 

• надгледа спровођење анестезије код специфичних хируршких интервенција које захтевају примену 

цитостатика уз придржавање неопходних мера заштите 

- у Одсеку хируршког интензивног лечења: 

• води свакодневне визите, 

• врши потребне дијагностичке и терапијске интервенције и брине о здравственом стању пацијената све 

док се налазе у одсеку хируршке интензивне неге,  

• организује и надгледа спровођење мера о спречавању настанка интрахоспиталних инфекција, 

• врши постоперативно праћење нежељених ефеката цитостатика код пацијената који су интраоперативно 

примили цитостатик, 

• контролише заштиту особља у одсеку хируршког интензивног лечења код интраоперативне примене 

цитостатика, 

• организује стручно методолошки рад одсека 

• врши проверу квалитета стручног рада  

• дужан је да стручним радом доприноси афирмацији одсека и радника 

• одговоран је за квалитетно и благовремено извршење задатака 

• одговоран је за економично и рационално пословање одсека 

• надгледа спровођење мера хигијенске и санитарне заштите радника одсека,  

• брине за усавршавање кадрова у свом одсеку 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, 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 анестезиологије, реаниматологије и интензивне 

терапије, 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 радног искуства на пословима специјалисте;  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  
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4. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ – ГЛАВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА АНЕСТЕЗИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара у одсеку, у договору са главном медицинском 

сестром одељења, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да се у свом раду придржава процедура и упутстава Института;  

• врши и контролише  континуирану едукацију медицинских сестара; 

• учествује у клиничким студијама,изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима и 

састанцима у земљи  и  иностранству, задужена је за проверу исправности апарата и опреме, 

координацију са техничком службом и овлашћеним сервисерима; 

• задужена је за проверу исправности апарата и опреме, координацију са техничком службом и 

овлашћеним сервисерима; 

• задужена је да редовно контролише опрему и лекове за реанимацију који се налазе у операционој 

сали а такође и опрему и лекове у коферу и торби (за потребе пружања мера реанимације ван 

операционе сале);  

• задужена је за контролу безбедног руковања инфективним и цитотоксичним отпадом; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником,  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• Уз обавезно поседовање одговарајућег сертификата да је обучен обавља послове из домена рада 

перфузера за изоловану перфузију  и Хипец. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговорна је шефу одсека и главној медицинској сестри одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  
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5. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НОВО 3 – 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА ХИРУРШКОГ ИНТЕНЗИВНОГ ЛЕЧЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара у одсеку, у договору са главном медицинском 

сестром одељења, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• врши и контролише  континуирану едукацију медицинских сестара, 

• учествује у клиничким студијама,изради, публиковању и излагању стручних радова на  конгресима и 

састанцима у земљи  и  иностранству.  

• задужена је за проверу исправности апарата и опреме, координацију са техничком службом и 

овлашћеним сервисерима 

• задужена је за израду, контролу и спровођење плана здравствене неге, 

• учествује у спровођењу специфичних дијагностичко терапијских процедура у постоперативној нези 

пацијената кроз сарадњу са другим одељењима и службама ИОРС-а,  

• врши и контролише едукацију пацијената, 

• контролише примену ординиране терапије, 

• одговорна је за спровођење ординираног хигијенско-дијететског режима, 

• задужена је за контролу безбедног руковања инфективним и цитотоксичним отпадом; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и спровођење мера из   области безбедности и 

здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад је одговорна шефу одсека и  главној медицинској сестри одељења. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима;  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 

6. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине – 

специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за које је оспособљен у току специјалистичког стажа 

и полагањем специјалистичког испита и послове терапије канцерског бола за које је посебно едукован, 
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• врши преглед пацијената у амбуланти и процењује здравствено стање, оперативни ризик, предлаже 

потребну терапију за припрему пацијената за операцију, 

• врши преоперативни преглед и увид у здравствено стање пацијента дан пред и на сам дан операције 

• учествује у реализацији оперативног програма и редоследа операција. 

• води анестезију уз сталну контролу виталних функција пацијента, уз посебан опрез код пацијената који 

су претходно примали хемиотерапију 

• води анестезију код специфичних хируршких интервенција које захтевају примену цитостатика уз 

придржавање неопходних мера заштите 

• постоперативно додатно прати нежељене ефекте цитостатика код пацијената који су интраоперативно 

примили цитостатик  

• врши надокнаду крви, крвних деривата, течности и електролита према индикацијама 

• води карту анестезије где уписује све дате лекове, параметре виталних функција и евентуалне нежељене 

догађаје, 

• прописује терапију за постоперативни период 

• учествује у свакодневној визити болесника који су смештени у јединици интензивне неге, 

• спроводи проширене мере реанимације у целој установи,  

• врши потребне дијагностичке и терапијске интервенције по стручно методолошком упутству, 

• поставља дијагнозу, прописује терапију и брине о здравственом стању пацијента све док се налази у 

јединици интензивног лечења, 

• врши консултације како у служби тако и у установи 

• стручно се усавршава; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником,  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, 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 анестезиологије, реаниматологије и интензивне 

терапије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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7. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму послове и задатке доктора медицине за које је оспособљен у току 

студија на медицинском факултету и по обавЉеном обавезном стажу, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- 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, 
- просечна оцена већа од 8, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 
Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

медицинске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду 

• задужена је за вођење документације (писане и електронске), 

• евидентира спроведену проверу исправности апарата кроз контролне листе   

• рукује и одржава  апарате за анестезију, инфузионе пумпе,апарат за грејање пацијента и брзу 

надокнаду течности,крви и крвних деривата,апарат за интраоперативно спашавање крви, апарат за  

• прављење фибринског лепка,  

• спроводи  процедуру за безбедно руковање радиоактивним, инфективним   и цитотоксичним 

отпадом (при раду  са апаратом за интраоперативну примену хемиотерапије и изоловану перфузију 

органа цитостатиком 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 
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• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу 

• обавља послове из домена рада перфузера за изоловану перфузију  и Хипец уз обавезно поседовање 

одговарајућег сертификата за обављање наведених послова. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

медицинске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду 

• дужна је да се у свом раду придржава процедура и упутстава Института  

• учествује у  изради и спровођењу плана здравствене неге и ординираног хигијенско-дијететског 

режима,  

• ажурира документацију ПЗН и врши контролу истог, 

• врши едукацију пацијената, 

• спроводи постоперативно праћење и мониторинг пацијената, 

• спроводи рану рехабилитацију, подршку и мотивацију пацијената,  

• пружа максималну подршку респираторној функцији,  

• учествује у примени ентералне исхране путем волуметријске пумпе  

• рукује и одржава  апарате за механичку вентилацију, инфузионе пумпе и апарат за гасне анализе; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

• документацију коју користи у раду; 



 

61 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• задужена је за вођење документације(писане и електронске), 

• евидентира спроведену проверу исправности апарата кроз контролне листе  рукује и одржава  

апарате за анестезију, инфузионе пумпе, апарат за грејање пацијента и брзу надокнаду течности,крви 

и крвних деривата, апарат за интраоперативно спашавање крви,апарат за прављење фибринског 

лепка.  

• врши спровођење процедура за безбедно руковање радиоактивним, инфективним  и цитотоксичним 

отпадом (при раду  са апаратом за интраоперативну примену хемиотерапије и изоловану перфузију 

органа цитостатиком,) 

• користи заштитну опремуи средства у свом раду. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу; 

• Уз обавезно поседовање одговарајућег сертификата да је обучен, обавља послове из домена рада 

перфузера за изоловану перфузију  и Хипец 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  
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Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

11. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• учествује у  спровођењу плана здравствене неге и  ординираног хигијенско-дијететског режима,  

• ажурира документацију ПЗН, врши едукацију пацијената, 

• спроводи постоперативно праћење и мониторинг пацијената, 

• спроводи рану рехабилитацију,подршку и мотивацију пацијената.  

• пружа максималну подршку респираторној функцији,  

• учествује у примени ентералне исхране путем волуметријске пумпе,   

• врши одржавање  апарата за механичку вентилацију, инфузионе пумпе и апарат за гасне анализе, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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03.00.00.00 КЛИНИКА ЗА МЕДИКАЛНУ ОНКОЛОГИЈУ  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 03.00.00.01 Руководилац Клинике 1 

2. 03.00.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра/техничар Клинике 

1 

3. 03.00.00.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

1 

4. 03.00.00.04 Доктор медицине  7 

5. 03.00.00.05 Технички секретар 4 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ КЛИНИКЕ 

 

          ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова и задатака своје специјалности, руководи процесом рада на 

клиници, а нарочито: 

• Обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у складу са овим Правилником;  

• координира рад служби у оквиру клинике; 

• одржава редовне стручно-организационе састанке са свим лекарима И стручњацима Клинике, 

једном недељно 

• одржава састанак са лекарима стационара једном недељно 

• води визиту на Клиници, или њеним деловима, једном недељно, са извештајем који се уписује у 

свеску визите 

• одржава по потреби састанке са начелницима одељења, шефовима одсека  и кабинета 

• прави распоред рада лекара на месечном нивоу (амбуланте, дежурства, конзилијуми) 

• предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама; 

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама; 

• врши стручни надзор у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним радом;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада клинике, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником 

о ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

• испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

• одређује динамику покретања поступака набавки за потребе клинике; 

• доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

• прати извршење плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником; 

• сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну, 

• преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• врши контролу требовања- налога за набавку лекова, санитетског материјала, хемикалија и другог 

потрошног материјала и ситног инвентара и обезбеђује контролу правилности њиховог утрошка; 

• предлаже план стручног усавршавања запослених; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине  запослених у клиници, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених у клиници према оболелима; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 
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• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је помоћнику директора за здрвствену делатност и директору Института. 

 

        УСЛОВИ:  

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; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- звање наставник или сарадник; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.  

 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР КЛИНИКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује, координира и руководи радом главних медицинских сестара служби (одељења, одсека) и 

других здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом, као и административних 

техничара у оквиру клинике; 

• контролише стручни рад и одговара за квалитет и правовремено извршавање свих послова и радних 

задатака медицинских сестара и техничара служби, одељења и одсека у клиници; 

• проверава и оцењује ефикасност у здравственој нези болесника према захтевима Протокола 

здравствене неге у онкологији и извештава директора за здравствену негу; 

• учествује у изради плана кадрова и стручног усавршавања, плана набавке и инвестиција унутар 

клинике у сарадњи са директором здравствене неге; 

• активно учествује у реализацији едукативних програма за медицинске сестре-техничаре; 

• спроводи едукацију медицинских сестара-техничара, као и приправника и одговара за њихово 

стручно и практично оспособљавање; 

• учествује у планирању и реализацији здравствене неге код ургентних стања у онкологији; 

• контролише реализацију и евалуацију резултата у прогресивној нези; 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање и контролу медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог потрошног материјала; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је  директору клинике и главној медицинској сестри Института.   

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално и у тиму послове и задатке доктора медицине за које је оспособљен у току 

студија на медицинском факултету и по обавЉеном обавезном стажу, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• Уз обавезан надзор специјалисте одговарајућег одељења, узима анамнезу пацијенту по пријему на 

одељење, обавља клинички преглед, надзире примену хемиотерапије, спроводи збринајвање 

токсичности примењене терапије, надзире примену супортивне терапије, води медицинску 

документацију о пацијенту (пријем, свакодневни декурзуси, отпуст) 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- 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, 
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- просечна оцена већа од 8, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

▪ обавља, самостално и по налогу, административно-техничке и дактилографске послове за потребе клинике 

за које је оспособљен у току школовања и у допунским облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

   заштите животне средине; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду;  

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад одговоран је главној медицинској сестри клинике и директору клинике. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање друштвеног смера; 

 

Изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до ступања на снагу Уредбе о изменама 

и допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 

сектору. 

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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03.01.00.00 Одељење дневне болнице за хемиотерапију  

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив послова 

Број 

извршилаца 

1.  03.01.00.01 

Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Начелник одељења 1 

2.  03.01.00.02 

Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији 1 

3.  03.01.00.03 

Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 1 

4.  03.01.00.04 

Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра одељења 1 

03.01.01.00   Одсек за програмску хемиотерапију 

5.  03.01.01.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Шеф одсека  

0 

6.  03.01.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра одсека 

1 

7.  03.01.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

1 

8.  03.01.01.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

9.  03.01.01.05 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији  

8 

03.01.02.00    Одсек за стандардну хемиотерапију 

10.  03.01.02.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Шеф одсека  

1 

11.  03.01.02.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра одсека 

1 

12.  03.01.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

0 

13.  03.01.02.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

2 

14.  03.01.02.05 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

8 

03.01.03.00    Одсек за супортивну терапију 

14 03.01.03.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Шеф одсека  

1 

15 03.01.03.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра одсека 

1 

16 03.01.03.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

2 

17 03.01.03.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

1 
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брахитерапији 

18 03.01.03.05 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

5 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ – НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, организује, координира и контролише стручно и несметано одвијање 

процеса рада одељења, а нарочито: 

• прегледа све историје болести болесника који започињу примену специфичне терапије 

• прегледа сву релевантну медицинску документацију 

• прави месечне, тромесечне,шестомесечне и годишње извештаје о раду ДБХТ 

• учествује у прављењу годишњих планова набавке лекова за ДБХТ 

• обавља визите у дневној болници једном недељно што се евидентира у књизи визите 

• прописује начине збрињавања токсичних ефеката цитостатске терапије и спроводи ово збрињавање 

• надзире рад лекара на одељењу 

• учествује у  едукацији млађих лекара одељења и задаје одговарајуће задатке у оквиру едукације 

• надгледа планирање примене специфичне терапије пацијената ,врши увид у листе заказивања 

• планира увођење иновативних терапија 

• планира  стратегију стручног и научног усавршавања свих лекара са одељења 

• координира радни процес на свом одељењу са другим одељењима Клинике за медикалну онкологију 

• прави месечни распоред рада лекара 

• кординира прављење распореда годишњих одмора лекара на одељењу 

• учествује у раду конзилијума (мултидисциплинарног тима) који креира начин онколошког лечења у 

свим фазама болести на ИОРС као и ван ИОРС 

• учествује у раду „посебног конзилијума за лекове“ који  доноси потврдне одлуке за посебне лекове 

према Правилнику РФЗО 

• обавља рад у амбуланти, једном недељно 

• учествује у клиничким испитивањима фазе 2 и 3  

• планира и предлаже Директору клинике начине даљег унапређења рада одељења    

• планира увођење иновативних терапија 

• планира  стратегију стручног и научног усавршавања свих лекара са одељења 

• врши свакодневну едукацију и проверу знања лекара одељења  

• координира радни процес на свом одељењу са другим одељењима Клинике за медикалну онкологију 

• планира и предлаже Директору клинике начине даљег унапредјења рада одељења   

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је директору Клинике. 

  

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године;и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије и 



 

69 

ужа специјализација из онкологије, 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 интерне медицине или интернистичке онкологије 

и ужа специјализација из онкологије, 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 три године радног као  руководилац организационе јединице, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ,  ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара у одељењу у договору са главном медицинском 

сестром клинике, 

• требује лекове, контролише примену ординиране терапије и расподелу лекова и о томе води 

обавезне евиденције и доставља извештаје, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• учествује у едукацији медицинских сестара-техничара и медицинских сестара-техничара 

приправника, 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура иупутстава Института; 

• главна МС Одељења ДБ за примену ХТ одговорна је за спровођење процедура, контролу уноса 

услуга-података по Хелианту, обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним лековима, 

едукацију МС, верификацију историја болести при отпусту пацијената, фактурисања историја 

болести при отпусту пацијената, спроводи и врши надзор над спровођењем поступка за поштовање 

права пацијената, врши увид у листу трансфера-примопредаје пацијената. 

• главна медицинска сестра Одељења ДБ за ХТ врши контролу и парафира документацију која се 

користи као основ за фактурисање. 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговорна начелнику одељења и главној медицинској сестри клинике. 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  
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- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ – ШЕФ ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова своје специјалности, организује, координира и контролише стручно и несметано одвијање 

процеса рада у одсеку, а нарочито: 

 

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине,  

доктора медицине – специјалисте интерне медицине, и субспецијализације онкологије за које је 

оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем специјалистичког испита из интерне 

медицине и одбраном специјалистичког рада из уже специјалисзације из онкологије, 

• обавља консултативне прегледе на другим одељењима и или клиникама 

• организује онколошку едукацију интернистичког и осталог лекарског кадра на ИОРС-у, 

• обавља послове медикаментозне (цитостатске, имуно-хормоно) терапије у онкологији за које је 

посебно едукован 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• учествује у раду онколошких конзилијума на ИОРС као и ван ИОРС 

• непосредно надгледа рад у одсеку за који је задужен 

• прати и евалуира рад у одсекз за који је задужен и доставља извештај о свом раду у тромесечном , 

шестомесечном и годишњем интервалу.Извештај доставља начелнику  

• предлаже иновације и побољшање рада; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• обавља и друге послове из домена своје струке  по налогу непосредног руководиоца.  

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије и 

ужа специјализација из онкологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама 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 интерне медицине или 

интернистичке онкологије и ужа специјализација из онкологије, 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;  
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- најмање три године радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 

4. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара у одсеку, у договору са главном медицинском 

сестром одељења, 

• контролише примену ординиране хемиотерапије и о томе води обавезне евиденције и извештаје, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• главна МС Одсека  за примену ХТ одговорна је за спровођење процедура, контролу уноса услуга-

података по Хелианту, обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним лековима, едукацију 

МС, верификацију историја болести при отпусту пацијената, фактурисања историја болести при 

отпусту пацијената, спроводи и врши надзор над спровођењем поступка за поштовање права 

пацијената, врши увид у листу трансфера-примопредаје пацијената; 

• учествује у клиничким истраживањима, 

• координира са главним истраживачем, клиничким фармакологом, лабораторијском и 

дијагностичком службом, 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима  

• за свој рад непосредно је одговорна шефу одсека и главној медицинској сестри одељења.  

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

5. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине – 

специјалисте интерне медицине за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита из интерне медицине и послове медикаментозне (цитостатске, имуно-

хормоно) терапије у онкологији за које је посебно едукован, 

• проверава идентитет болесника приликом прегледа 



 

72 

• проверава конзилијарну одлуку и валидности документације везане за конзилијарну одлуку 

• проверава патохистолошки налаз, посебно за примену таргетед, циљане терапије на основу посебних 

какатеристика тумора 

• проверава све дијагностичке тестове потребне да би се хемиотерапија дала у најсигурнијим 

условима за болесника (крвна слика, биохемијски налази,телесна тежина и висина, ЕКГ, ЕХО срца и 

остали дијагностички тестови тамо где је то посебно дефинисано) 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, на пример плеурална и абдоминална 

пункција 

• обавља разговор са пацијентом, пре потписовања информисаног писаног пристанка за сваку прву 

терапију  

• проверава да ли је болесник добро разумео дате информације и упутства за примену специфичне 

терапје коју је потребно да узима у кућним условима 

• сваки преглед документује декурзусом у историји болести, који потписује својеручно и ставља 

факсимил 

• заказује наредну терапију 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, као што су плеурална и абдоминална 

пункција; 

• издаје отпусну листу коју потписује својеручно и ставља факсимил 

• издаје упуте за дијагностику када је то потребно 

• издаје упуте за туморске маркере када је то потребно  

• адекватно реагује у случају појаве акутних и одложених нежељених реакција на примењену терапију 

• у потпуности поштује права болесника да добије одговарајуће лечење сходно одобреним 

индикацијама од стране РФЗО, као и права болесника да добије одговарајуће информације о лечењу 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине;дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама 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 интерне медицине или 

интернистичке онкологије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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6. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално и у тиму, радној експертној групи, послове и задатке доктора медицине-

субспецијалисте одговарајуће гране медицине и доктора медицине – специјалисте интерне 

медицине, за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем испита из интерне 

медицине и одбраном специјалистичког рада из уже специјализације из онкологије; 

• учествује у раду онколошких конзилијума ИОРС-а као и ван ИОРС-а; 

• обавља консултативне прегледе на другим одељењима и/или клиникама; 

• организује онколошку едукацију интернистичког и осталог лекарског кадра на ИОРС-у; 

• обавља послове медикаментозне (цитостатске, имуно-хормоно) терапије у онкологији за које је 

посебно едукован;  

• проверава конзилијарну одлуку и валидности документације везане за конзилијарну одлуку 

• проверава патохистолошки налаз, посебно за примену циљане терапије на основу посебних 

карактеристика тумора 

• проверава све дијагностичке тестове потребне да би се хемиотерапија дала у најсигурнијим 

условима за болесника (крвна слика, биохемијски налази,телесна тежина и висина, ЕКГ, ЕХО срца и 

остали дијагностички тестови тамо где је то посебно дефинисано) 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, на пример плеурална и абдоминална 

пункција 

• обавља разговор са пацијентом, пре потписовања информисаног писаног пристанка за сваку прву 

терапију  

• проверава да ли је болесник добро разумео дате информације и упутства за примену специфичне 

терапје коју је потребно да узима у кућним условима 

• сваки преглед документује декурзусом у историји болести, који потписује својеручно и ставља 

факсимил 

• заказује наредну терапију 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца.  

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије и 

ужа специјализација, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама 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 интерне медицине или 

интернистичке онкологије и ужа специјализација, 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, 
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- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трјању од 6 месеци. 

 

7. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

медицинске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• припрема и примењујњ хемиотерапије. 

• користи заштитну опрему и средства. 

• врши контролу и парафира документацију која се користи као основ за фактурисање, 

• учествује у клиничким истраживањима, 

• координира са главним истраживачем, клиничким фармакологом, лабораторијском и 

дијагностичком службом, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима;  

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ   

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре-техничара за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• припрема и примена хемиотерапије, 

• користи заштитна средства и опрему, 

• учествује у клиничким истраживањима 
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• координира са главним истраживачем, клиничким фармакологом, лабораторијском и 

дијагностичком службом 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

03.02.00.00 Одељење клиничких лабораторија  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  03.02.00.01 Магистар фармације специјалиста 

медицинске биохемије – Начелник 

одељења 

1 

2.  03.02.00.02 Виши лабораторијски техничар – Главни 

лабораторијски техничар одељења 

1 

3.  03.02.00.03 Магистар фармације-медицински 

биохемичар 

1 

4.  03.02.00.04 Перач лабораторијског посуђа 2 

03.02.01.00   Одсек хематолошке лабораторије 

5.  03.02.01.01 Здравствени сарадник специјалиста у 

лабораторији – Шеф одсека хематолошке 

лабораторије 

1 

6.  03.02.01.02 Лабораторијски техничар у дијагностици – 

Главни лабораторијски техничар одсека 

1 

7.  03.02.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

трансфузиологији 

1 

8.  03.02.01.04 Виши лабораторијски техничар 3 

9.  03.02.01.05 Лабораторијски техничар у дијагностици 8 

03.02.02.00    Одсек биохемијске лабораторије 

10.  03.02.02.01 Магистар фармације специјалиста 

медицинске биохемије – Шеф одсека 

биохемијске лабораторије 

1 
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11.  03.02.02.02 Лабораторијски техничар у дијагностици – 

Главни лабораторијски техничар одсека 

1 

12.  03.02.02.03 Виши лабораторијски техничар 1 

13.  03.02.02.04 Лабораторијски техничар у дијагностици 10 

 

 

1. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ – 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА КЛИНИЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА 

 

          ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, кординира и контролише  стручно, адекватно одвијање процеса рада у одељењу; 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, санитетског и лабораторијског материјала и 

одговоран је за тачну и благовремену евиденцију; 

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије, 

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• потписује лабораторијске резултате, 

• обавља консултације са клиничарима,  

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина, у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран директору Клинике. 

 

УСЛОВИ:           

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области фармације:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

Септембра 2005. Године и завршена специјализација из медицинске 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 медицинске биохемије, 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 радног искуства као руководилац организационе јединице, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа, 
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2. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад лабораторијских техничара одељења, предлаже распоред послова и 

контролише њихово извршавање, 

• требује медицински и други потрошни материјал, контролише њихову примену и расподелу и о томе 

води обавезне евиденције и доставЉа извештаје, 

• предлаже план набавке потрошног материјала и ситног инвентара 

• контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у одељењу,  

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом, 

• одговара за фактурисање услуга, медицинског потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• одговоран је за одржавање, коришћење и техничку исправност опреме и апарата и других средстава 

рада у одељењу, 

• учествује у едукацији лабораторијских техничара,  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења и главној сестри Клинике. 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  

  

3. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР 

          ОПИС ПОСЛОВА:  

• изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на 

секундарном / терцијарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску 

документацију;  

• обавља контролу биолошког материјала узетог / донетог за рад;  

• учествује у процесу испитивања и одговоран је за тачност испитивања и све резултате 

лабораторијских испитивања; 

• валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених 

података, извештај верификују својим потписом; 

• обављаја надзор и контролу над реагенсима и одговора за подешавање и правилно руковање 

опремом која се користи у поступку испитивања; 

• врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;  

• спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;  
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• врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;  

• израђује стандардне криве и стандардне растворе; 

• даје стручна упутства лаборантима и врши контролу њиховог рада. 

 

УСЛОВИ:           

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области фармације:  

- на интегрисаним академским 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  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа“. 

 

4. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА У ЛАБОРАТОРИЈИ – ШЕФ ОДСЕКА 

ХЕМАТОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека, 

• врши проверу квалитета стручног рада;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга и лабораторијског материјала и одговоран је за 

тачну и благовремену евиденцију;  

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије, 

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• потписује лабораторијске резултате, 

• обавља консултације са клиничарима  

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина, у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман однос запослених одсека према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:         

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области биолошких наука:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. Септембра 2005. Године и завршена специјализација из молекуларне биологије и 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 и завршена специјализација из молекуларне биологије и биохемије, у 
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складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит, у складу са законом;  

- одговарајућа специјализација;  

- најмање три године радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

5. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ – ШЕФ 

ОДСЕКА БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека, 

• врши проверу квалитета стручног рада;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга и лабораторијског материјала и одговоран је за 

тачну и благовремену евиденцију;  

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије, 

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• потписује лабораторијске резултате, 

• обавља консултације са клиничарима  

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина, у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман однос запослених одсека према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима и Пословним кодексом; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области фармације:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

Септембра 2005. Године и завршена специјализација из медицинске 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 медицинске биохемије, 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 радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.  
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6. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ – ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ 

ТЕХНИЧАР ОДСЕКА   

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад лабораторијских техничара лабораторије и предлаже распоред послова 

и контролише њихово извршавање, 

• учествује у едукацији лабораторијских техничара, 

• предлаже план набавке и контролише утрошак медицинског и другог потрошног материјала и о томе 

води обавезне евиденције и извештаје, 

• контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у лабораторији, 

• одговоран је за одржавање, коришћење и техничку исправност опреме и апарата и других средстава 

рада у лабораторији, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговара шефу одсека, главном лабораторијском техничару одељења. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

7. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктор медицине – 

специјалисте трансфузиолога за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита, 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга и лабораторијског материјала и одговоран је за 

тачну и благовремену евиденцију,  

• потписује лабораторијске резултате, 

• обавља консултације са клиничарима,  

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина, у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из трансфузиологије, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама 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 трансфузиологије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове вишег 

лабораторијског техничара за које је оспособљен у току студија и у одговарајућим допунским 

облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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9. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР  У ДИЈАГНОСТИЦИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове 

лабораторијског техничара за које је оспособен у току школовања и у одговарајућим допунским 

облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 

• пријем болесника и узимање материјала за лабораторијске анализе, 

• непосредна припрема реагенаса, прибора и апарата за рад, 

• извођење основних биохемијских, хематолошких анализа крви, урина, туморски маркери, срчани 

ензими, хормони штитне жлезде, електрофореза протеина у крви и урину, паратхормон, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурма и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10. ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ врши прикупљање коришћеног лабораторијског посуђа; 

▪ обавља самостално прање лабораторијског посуђа; 

▪ користи средства за прање адекватно; 

▪ транспортује и одлаже хемикалије коришћене у току рада- хемијски отпад у пратњи одговорног лаб. 

Техничара; 

▪ адекватно користи заштитну опрему у току рада; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреДној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- Основна школа 

-     здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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03.03.00.00 Одељење за хемиотерапију малигних тумора дојке и гинеколошких малигних тумора  

 

Ред.бр. 

Шифра радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  03.03.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији – Начелник одељења 

1 

2.  03.03.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра Одељења  

1 

3.  03.03.00.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

1 

4.  03.03.00.04 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији 

2 

5.  03.03.00.05 Виша медицинска сестра /техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

5 

6.  03.03.00.06 Медицинска сестра /техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

7 

    
03.04.00.00 Одељење за хемиотерапију малигних тумора грудног коша и дигестивног 

тракта  

    

Ред.бр. 

Шифра радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 03.04.00.01 Доктор медицине  специјалиста у 

онкологији – Начелник одељења 

0 

2. 03.04.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра Одељења 

1 

3. 03.04.00.03 Доктор медицине субспецијалита у 

онкологији 

1 

4. 03.04.00.04 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

2 

5. 03.04.00.05 Виша медицинска сестра /техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

4 

6. 03.04.00.06 Медицинска сестра /техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

6 

    
03.05.00.00 Одељење за хемиотерапију малигних тумора главе и врата  

    

Ред.бр. 

Шифра радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 03.05.00.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Начелник одељења 

0 

2. 03.05.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра Одељења 

1 

3. 03.05.00.03 Доктор медицине субспецијалиста у 1 
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онкологији 

4. 03.05.00.04 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

1 

5. 03.05.00.05 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

2 

6. 03.05.00.06 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

8 

    
03.06.00.00 Одељење за хемиотерапију саркоmа и меланома и уролошких малигних тумора  

    

  Ред.бр. 

Шифра радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  03.06.00.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Начелник одељења 

1 

2.  03.06.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији  и 

брахитерапију– главна медицинска 

сестра/техничар Одељења  

1 

3.  03.06.00.03 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији 

1 

4.  03.06.00.04 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

1 

5.  03.06.00.05 Виша медицинска сестра /техничар у 

онкологији,  хемиотерапији и 

брахитерапији 

2 

6.  03.06.00.06 Медицинска сестра /техничар у 

онкологији,  хемиотерапији и 

брахитерапији 

11 

    
03.07.00.00 Одељење за хематолошку онкологију   

    

Ред.бр. 

Шифра радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 03.07.00.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Начелник одељења 

1 

2. 03.07.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – главна медицинска сестра 

Одељења 

1 

3. 03.07.00.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

2 

4. 03.07.00.04 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији 

1 

5. 03.07.00.05 Виша медицинска сестра /техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

3 

6. 03.07.00.06 Медицинска сестра /у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

8 
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1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ – НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одељењу и одговоран је за извршавање послова и задатака одељења, 

• прописује специфичну онколошку медикалну терапију (цитостатике, имуно – и хормоно-терапију) 

• прописује супортивну и симптоматску терапију 

• обавља клинички преглед пацијента на одељењу (бар једном, током сваке хоспитализације) 

• надзире примену целокупне специфичне онколошке терапије, као и симптоматске и супортивне 

терапије 

• прописује начине збрињавања токсичних ефеката цитостатске терапије и спроводи ово збрињавање 

• води и одговоран је за медицинску документацију пацијената на свом одељењу 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, на пример плеурална и абдоминална 

пункција (сва одељења), а на одељењу хематологије  и биопсија и пункција костне сржи, стернална 

пукција, лумбална пункција, микроскопска дијагностика периферног размаза крви и к. Сржи  

• обавља визиту свакодневно, по потреби два пута дневно 

• надризе рад  свих лекара одељења 

• врши  свакодневну едукацију лекара одељења; 

• у случају да терапија која је планирана није више оптималан вид лечења, у консултацији са 

директором клинике, образлаже и упућује пацијента на конзилијум ради разматрања новог 

терапијског плана; 

•  саопштава пацијенту (и члановима породице) прогнозу болести, план лечења и очекивања од 

одредјене терапије, разговаре са пацијентом обавља у свим фазама лечења, укључујући и 

терминалну фазу болести када више нема терапијских опција за специфично онколошко лечење 

• спроводи клиничка испитивања фазе 2 и 3; 

• учествује у раду конзилијума ( мултидисциплинарног тима) који креира начин онколошког лечења у 

свим фазама болести; 

• учествује у раду „посебног конзилијума за лекове“ који  доноси потврдне одлуке за посебне лекове 

према Правилнику РФЗО; 

• обавља рад у амбуланти, једном недељно; 

• планира и координира „политику пријема и отпуста“ пацијената на свом одлељењу; 

• планира уводјење иновативних терапија; 

• планира  стратегију стручног и научног усавршавања свих лекара са одељења; 

• врши свакодневну едукацију и проверу знања лекара одељења;  

• координира радни процес на свом одељењу са другим одељењима Клинике за медикалну онкологију 

• планира и предлаже Директору клинике начине даљег унапредјења рада одељења;    

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад одговоран је директору Клинике. 

 

 

УСЛОВИ: 

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 интерне медицине или интернистичке 
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онкологије и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама 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 интерне медицине или 

интернистичке онкологије 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 три године радног искуства као руковидилац организационе једицине, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ – НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одељењу и одговоран је за извршавање послова и задатака одељења, 

• прописује специфичну онколошку медикалну терапију (цитостатике, имуно – и хормоно-терапију) 

• прописује супортивну и симптоматску терапију 

• обавља клинички преглед пацијента на одељењу (бар једном, током сваке хоспитализације) 

• надзире примену целокупне специфичне онколошке терапије, као и симптоматске и супортивне 

терапије 

• прописује начине збрињавања токсичних ефеката цитостатске терапије и спроводи ово збрињавање 

• води и одговоран је за медицинску документацију пацијената на свом одељењу 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, на пример плеурална и абдоминална 

пункција (сва одељења), а на одељењу хематологије  и биопсија и пункција костне сржи, стернална 

пукција, лумбална пункција, микроскопска дијагностика периферног размаза крви и к. Сржи  

• обавља визиту свакодневно, по потреби два пута дневно 

• надризе рад  свих лекара одељења 

• врши  свакодневну едукацију лекара одељења; 

• у случају да терапија која је планирана није више оптималан вид лечења, у консултацији са 

директором клинике, образлаже и упућује пацијента на конзилијум ради разматрања новог 

терапијског плана; 

•  саопштава пацијенту (и члановима породице) прогнозу болести, план лечења и очекивања од 

одредјене терапије, разговаре са пацијентом обавља у свим фазама лечења, укључујући и 

терминалну фазу болести када више нема терапијских опција за специфично онколошко лечење 

• спроводи клиничка испитивања фазе 2 и 3; 

• учествује у раду конзилијума ( мултидисциплинарног тима) који креира начин онколошког лечења у 

свим фазама болести; 

• учествује у раду „посебног конзилијума за лекове“ који  доноси потврдне одлуке за посебне лекове 

према Правилнику РФЗО; 

• обавља рад у амбуланти, једном недељно; 

• планира и координира „политику пријема и отпуста“ пацијената на свом одлељењу; 

• планира уводјење иновативних терапија; 

• планира  стратегију стручног и научног усавршавања свих лекара са одељења; 

• врши свакодневну едукацију и проверу знања лекара одељења;  

• координира радни процес на свом одељењу са другим одељењима Клинике за медикалну онкологију 

• планира и предлаже Директору клинике начине даљег унапредјења рада одељења;    

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад одговоран је директору Клинике. 

 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије, 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 интерне медицине или 

интернистичке онкологије, 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 радног искуства као руковидилац организационе једицине, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара-техничара у одељењу у договору са главном 

медицинском сестром службе, 

• требује лекове, контролише примену ординиране терапије и расподелу лекова и о томе води 

обавезне евиденције и доставЉа извештаје, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• учествује у едукацији медицинских сестара-техничара и медицинских сестара-техничара 

приправника, 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава Института; 

• главна МС Одељења за примену ХТ одговорна је за спровођење процедура, контролу уноса услуга-

података по Хелианту, обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним лековима, едукацију 

МСТ, верификацију историја болести при отпусту пацијената, фактурисања историја болести при 

отпусту пацијената, спроводи и врши надзор над спровођењем поступка за поштовање права 

пацијената, врши увид у листу трансфера-примопредаје пацијената, Књигу евиденције отпусних 

сестринских писама Патронажној служби. 

• главна медицинска сестра Одељења врши контролу и парафира документацију која се користи као 

основ за фактурисање. 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 
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• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад непосредно је одговорна начелнику одељења и главној сестри клинике. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим псоловима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

• обавља самостално и у тиму, радној експертној групи, послове и задатке доктора медицине-

субспецијалисте одговарајуће гране медицине и доктора медицине – специјалисте интерне 

медицине, за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем испита из интерне 

медицине и одбраном специјалистичког рада из уже специјализације из онкологије или 

хематологије; 

• учествује у раду онколошких конзилијума ИОРС-а као и ван ИОРС-а; 

• обавља консултативне прегледе на другим одељењима и/или клиникама; 

• организује онколошку едукацију интернистичког и осталог лекарског кадра на ИОРС-у; 

• обавља послове медикаментозне (цитостатске, имуно-хормоно) терапије у онкологији за које је 

посебно едукован;  

• проверава конзилијарну одлуку и валидности документације везане за конзилијарну одлуку; 

• проверава патохистолошки налаз, посебно за примену циљане терапије на основу посебних 

карактеристика тумора; 

• проверава све дијагностичке тестове потребне да би се хемиотерапија дала у најсигурнијим 

условима за болесника (крвна слика, биохемијски налази,телесна тежина и висина, ЕКГ, ЕХО срца и 

остали дијагностички тестови тамо где је то посебно дефинисано); 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, на пример плеурална и абдоминална 

пункција; 

• обавља разговор са пацијентом, пре потписовања информисаног писаног пристанка за сваку прву 

терапију;  

• проверава да ли је болесник добро разумео дате информације и упутства за примену специфичне 

терапје коју је потребно да узима у кућним условима; 

• сваки преглед документује декурзусом у историји болести, који потписује својеручно и ставља 

факсимил; 

• заказује наредну терапију; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца;  

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије и 

ужа специјализација, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама 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 интерне медицине или 

интернистичке онкологије и ужа специјализација, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трјању од 6 месеци. 

  

5. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• прописује специфичну онколошку медикалну терапију (цитотоксичне лекове, имуно – и хормоно-

терапију); 

• прописује супортивну и симптоматску терапију; 

• обавља клинички преглед пацијента на одељењу (при сваком пријему и потом према потреби 

поново, током сваке хоспитализације); 

• надзире примену целокупне специфичне онколошке терапије, као и симптоматске и супортивне 

терапије; 

• прописује начине збрињавања токсичних ефеката цитотоксичне терапије и спроводи ово 

збрињавање; 

• води и одговоран је за медицинску документацију пацијената на свом одељењу; 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, на пример плеурална и абдоминална 

пункција (сва одељења), а на одељењу хематологије  и биопсија и пункција костне сржи, стернална 

пукција, лумбална пункција, микроскопска дијагностика периферног размаза крви и коштане сржи;  

• обавља визиту свакодневно, по потреби два пута дневно; 

• надзире рад  клиничких лекара и врши њихову свакодневну едукацију; 

• у случају да терапија која је планирана није више оптималан вид лечења, у консултацији са 

начелником одлејња, образлаже и упућује пацијента конзилијуму на разматрање новог терапијског 

плана; 

• саопштава пацијенту (и члановима породице) прогнозу болести, план лечења и очекивања од 

одредјене терапије; разговаре са пацијентом обавља у свим фазама лечења, укључујући и 

терминалну фазу болести када више нема терапијских опција за специфично онколошко лечење; 

• по правилу учествује у спроводјењу клиничких испитивања фазе 2 и 3; 

• учествује у раду конзилијума ( мултидисциплинарног тима) који креира начин онколошког лечења у 

свим фазама болести; 
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• учествује у раду „посебног конзилијума за лекове“ који  доноси потврдне одлуке за посебне лекове 

према Правилнику РФЗО; 

• обавља рад у амбуланти, по правилу једном недељно; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије, 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 интерне медицине или интернистичке онкологије, 

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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

медицинске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања; 

• спроводи процедуре; 

• врши контролу уноса и унос  услуга  по Хелиант-у; 

• обавештава одговорне сестре за апотеку о потребним лековима; 

• уписује податке са терапијске листе у протоколе визите и терапије, и примопредаје смене; 

• уноси податке/услуге у температурну листу;  

• врши унос података/услуга у електронској форми – Хелиант (у одсуству АТ); 

• попуњава ЛР обрасца; 

• обавља дезинфекцију (чишћење) коморе; 

• врши одлагање употребљеног материјала у контејнере намењене за то; 

• познаје начин примене ХТ/БТ и специфичности у вези са истим; 

• врши евидентирање нежељених догађаја  у Листу здравствене неге; 

- виша медицинска сестра на требовању лекова и потрошког материјала: 
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• одговорна је за требовање, дистрибуцију и чување лекова и потрошног медицинског материјала у 

складу са Процедуром за требовање, чување и издавање лекова и потрошног медицинског 

материјала; 

• планира потребе лекова и потрошног медицинског материјала на дневном нивоу; 

• врши дневно требовање лекова и потрошног медицинског материјала електронским путем; 

• планира потребе лекова и потрошног медицинског материјала на недељном нивоу, као и недељно 

требовање; 

• врши преузимање лекова и потрошног медицинског материјала из централне апотеке; 

• врши складиштење лекова и потрошног медицинског материјала; 

• дистрибуира лекове одељенским медицинским сестрама; 

• обезбеђује довољне количине потрошног медицинског материјала; 

• врши свакодневна контролу и евиденцију о утрошеним лековима уз пратећу документацију; 

• свакодневно раздужује лекове електронским путем; 

• врши попис лекова и потрошног медицинског материјала; 

• врши месечно раздужење потрошног медицинског материјала; 

• прослеђује извештаје о месечној потрошњи лекова и потрошног медицинског материјала;  

• одговара  за чување – безбедност лекова на одељењима; 

• одговара за обезбеђивање захтевних услова чувања лекова у складу са упутствима произвођача;  

• задужена је за евиденцију и пријаву нежељених реакција на лекове; 

• одговорна је за контролу рока употребе лекова и потрошног медицинског материјала; 

• задужена је за израду месечних и годишњих планова; 

• задужена је за чување документације која је неопходна за требовање лекова;  

• одговорна је за надзор и контролу над радом медицинског и немедициског особља у просторијама за 

припрему хемиотерапије;  

• контролише исправност функционисања комора са ламинарног протоком ваздуха на одељењима; 

• одговорна је за обезбеђивање стредстава за заштиту на раду са антинеопластичним лековима. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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7. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ   

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања; 

• врши контролу уноса и унос  услуга  по Хелиант-у; 

• обавештава одговорне сестре за апотеку о потребним лековим;  

• уписује података са терапијске листе у протоколе визите и терапије, и примопредаје смене; 

• уноси податке/услуге у температурну листу;  

• уноси податке/услуге у електронској форми – Хелиант (у одсуству АТ); 

• попуњава ЛР обрасце; 

• врши дезинфекцију (чишћење) коморе; 

• одлагаже употребљени материјал у контејнере намењене за то; 

• познаје начин примене ХТ/БТ и специфичности у вези са истим; 

• евидентира нежељене догађаје  у Листу здравствене неге; 

- медицинска сестра/техничар у превијалишту и ехокабинету: 

• одговара за исправност, контролу и примопредају апарата који се налазе у превијалишту и 

ехокабинету; 

• задужена је за контролу стерилизације; 

• одговора за редовну контролу дезинфекције радних површина и замену дезинфекционих средстава; 

• изводи преглед на ЕКГ апарату, контролише тензије и асистира лекару при извођењу ехо срца, 

задужена је за превијањ пацијената по  свим правилима асепсе; 

• одговара за набавку стерилног завојног материјала и биолошку контролу стерилизацијел; 

• асистира лекару при извођењу пункција; 

• врши  уснос података кроз информациони систем Хелиант; 

• разноси биолошки материјал у лабораторију;  

• требује потрошни санитетски материјал и врши контролу стања; 

• врши контролу и требовање антишок терапије; 

• одговара за контролу и требовање оксигене терапије; 

- медицинска сестра/техничар на требовању лекова и медицинског потрошног материјала: 

• одговорна је за требовање, дистрибуцију и чување лекова и потрошног медицинског материјала у 

складу са Процедуром за требовање, чување и издавање лекова и потрошног медицинског 

материјала; 

• планира потребе лекова и потрошног медицинског материјала на дневном нивоу; 

• врши дневно требовање лекова и потрошног медицинског материјала електронским путем; 

• планира потребе лекова и потрошног медицинског материјала на недељном нивоу, као и недељно 

требовање; 

• врши преузимање лекова и потрошног медицинског материјала из централне апотеке; 

• врши складиштење лекова и потрошног медицинског материјала; 

• дистрибуира лекове одељенским медицинским сестрама; 

• обезбеђује довољне количине потрошног медицинског материјала; 

• врши свакодневна контролу и евиденцију о утрошеним лековима уз пратећу документацију; 

• свакодневно раздужује лекове електронским путем; 

• врши попис лекова и потрошног медицинског материјала; 

• врши месечно раздужење потрошног медицинског материјала; 

• прослеђује извештаје о месечној потрошњи лекова и потрошног медицинског материјала;  

• одговара  за чување – безбедност лекова на одељењима;  

• одговара за обезбеђивање захтевних услова чувања лекова у складу са упутствима произвођача; 

• задужена је за евиденцију и пријаву нежељених реакција на лекове; 

• одговорна је за контролу рока употребе лекова и потрошног медицинског материјала; 

• задужена је за израду месечних и годишњих планова; 

• задужена је за чување документације која је неопходна за требовање лекова;  
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• одговорна је за надзор и контролу над радом медицинског и немедициског особља у просторијама за 

припрему хемиотерапије;  

• контролише исправност функционисања комора са ламинарног протоком ваздуха на одељењима; 

• одговорна је за обезбеђивање стредстава за заштиту на раду са антинеопластичним лековима; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине;   

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

03.08.00.00 Одељење за  супортивну онкологију и палијативно збрињавање  

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 03.08.00.01 

Доктор медицине специјалиста у 

онкологији – Начелник одељења 1 

2. 03.08.00.02 

Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра одељења 1 

3. 03.08.00.03 Доктор медицине 2 

03.08.01.01 Одсек за онколошку интензивну негу и супортивну терапију 

4. 03.08.01.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

онкологији – Шеф одсека 

1 

5. 03.08.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска 

сестра/техничар одсека 

1 

6. 03.08.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији  

1 

7. 03.08.01.05 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

3 

8. 03.08.01.06 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

9 
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1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ И ХЕМИОТЕРАПИЈО – 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Активности  Начелника одељења усмерене су на интеграцију супортивне онкологије и палијативног 

збрињавања  у лечење онколошких босника на Институту за онкологију и радиологију Србије.  

Актиности омогућавају имплементацију Националног плана борбе против рака, Стратегије за палијативно 

збрињавање и Закона о заштити права пацијената у свакодневну клиничку праксу  

 

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у Одсеку ОИОН/СТ, Амбуланти за бол и мобилном тиму за СО/ПЗ за хопситализоване 

пацијенте и одогворан је за извршавање послова и задатака одељења, 

• одговоран је за имплементацију водича за специфичну терапију симптома малигне болести и 

нежељених десјтава онколошког лечења  

• одговоран је за медицинску документацију пацијената на свом одељењу, 

• обавља визиту свакодневно на одсеку ОИОН/СТ,  

• У сарадни са шефом одсека ОИОН/СТ надзире рад  свих лекара одељења, 

• У сарадњи са шефом одсека ОИОН/СТ врши  свакодневну едукацију лекара одељења; 

• Обавља разговор са пацијентом и породицом како би се разјаснили циљеви онколошког лечења, 

посебно у терминалној у фази болести када више нема терапијских опција за специфично 

антинеопластично лечење  

• По потреби учествује у раду конзилијума (мултидисциплинарног тима) који креира начин 

онколошког лечења у свим фазама болести; 

• обавља рад у амбуланти за бол и друге симптоме, два пута недељно  

• У сарадњи са шефом ОИОН/СТ координира „политику пријема и отпуста“ пацијената на одсеку 

ОИОН/СТ  

• планира  стратегију стручног и научног усавршавања свих лекара са одељења; 

• координира радни процес на свом одељењу са другим одељењима Клинике за медикалну онкологију 

• планира и предлаже Директору клинике начине даљег унапредјења рада одељења;    

• Одговоран је за едукацију из области супортивне онкологије и палијативног збрињавања 

онколошких болесника  

• Сарађује са Медицинским факултетом у области едукације из области супортивне онкологије и 

палијативног збрињавања  

• Едукација из области супортивне онкологије и палијативног збрињавања комплетног медицинског 

кадра на ИОРС  

• Едукација из области супортивне онкологије и палијативног збрињавања за лекаре на 

специјализацији интернистичке онкологије, радијационе онкологије, лекаре на специјализацији 

палијативне медицине и опште медицине  

• Сарадња са Европским Удружењем Медикалних Онколога  (ЕСМО), Европском Школом 

Онкологије (ЕСО) и Мултинационалном Асоцијацијом за супортиву терапију (МАСЦЦ) у циљу 

унапредјења едукације у земљи и региону из области супортивне онкологије и палијативног 

збрињавања и што успешније интеграције ове дисциплине у онкологију  

• Организација регионалног едукативног семинара за Источну Европу и Балкан  из супортивне 

онкологије и палијатвног збрињавања у сарадњи са ЕСМО, ЕСО и МАСЦЦ 

• Едукација пацијената и породице из области супортивне онкологије и палијативног збрињавања  

Спроводи и одговоран је за клиничка истраживања из обасти СО и ПЗ онколошких боленсика  

• Одговорна особа испред ИОРС за медјународне истраживачке пројекте из области супортивне 

онкологије и палијативног збрињавања онколошких болесника  

 Одговоран је за сарадњу са државним органима на измени законске регулативе како би се 

унапредили  капацитети за супортивну онкологију и палијативно збрињавање у Србији  

• Одговоран за сарадњу са државним органима у циљу унапредјења доступности  лекова за 

супортивну онкологију и палијативно збрињавање онколошких боленсика у Србији   

• Сарађује са одговорним лицима ИОРС на едукацији  јавности о супортивној онкологији и 

палијативног збрињавања  
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• одговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад одговоран је директору Клинике. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање:  

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из клиничке фармакологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама 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 клиничке фармаколовије, 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 радног искуства као руководилац организационе јединице, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ И ХЕМИОТЕРАПИЈО - 

ШЕФ ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

• Поред послова своје специјалности и субспецијалности, организује, координира и контролише 

стручно адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у одсеку и одговоран је за 

извршавање послова и задатака одсека,  а нарочито: 

• спроводи конзилијарне одлуке о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом 

ординиране медикаментозне терапије; 

• врши проверу квалитета стручног рада;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику Одељења и руководиоцу Клинике. 
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УСЛОВИ: 

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 интерне медицине или интернистичке 

онкологије и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама 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 интерне медицине или 

интернистичке онкологије 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 три године радног искуства као руковидилац организационе једицине, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом“. 

 

3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове:  

• организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одељењу и одговорна је за извршавање послова и задатака одељења, 

• организује и координира рад медицинских сестара-техничара у одељењу у договору са главном 

медицинском сестром клинике, 

• контролише израду  плана здравствене неге  на основу процене присуства и тежине симптома 

малигне болести, 

• контролише документовање  и унос податка у Хелиант, 

• врши пријем и отпуст болесника у Одељење, 

• контролише вођење сестринске документације (терапијска листа,листа ПЗН, листа за процену и 

евалуацију присуства и тежине симптома малигне болести – ЕСАС листа), 

• обучава пацијенте за коришћење ових листа као и за коришћење нумеричке скале од 0 до 10  за 

процену јачине симптома, 

• обучава и едукује медицинске сестре да процене јачину бола и других симптома и да на основу 

сопствене процене пацијенту самостално дају  лекове прописане за пробој бола или неког другог 

симптома, 

• контролише план терапије у свеску терапије и примопредаје, 

• контролише спровођење ординиране терапије, 

• контролише спровођење ординираног хигијенско дијететског режима, 

• врши едукацији пацијената и породице, 

• обавља едукацију пацијената и породице о нежељеним дејствима специфичног онколошког лечења, 

као и праћење ових нежељених дејстава уколико се појаве  користећи валидне водиче, 

• учествује у клиничким студијама, 

• публикује научне радове у референтним стручним часописима, 

• излаже резултата истраживања на стручним конгресима и састанцима у земљи и иностранству, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• требује лекове, контролише примену ординиране терапије и расподелу лекова и о томе води 

обавезне евиденције и доставља извештаје, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом, 
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• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• учествује у едукацији медицинских сестара-техничара и медицинских сестара-техничара 

приправника, 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава Института; 

• главна МС Одељења за Супортивну онкологију одговорна је за спровођење процедура, контролу 

уноса услуга-података по Хелианту, обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним 

лековима, едукацију МСТ, верификацију историја болести при отпусту пацијената, фактурисања 

историја болести при отпусту пацијената, спроводи и врши надзор над спровођењем поступка за 

поштовање права пацијената, врши увид у листу трансфера-примопредаје пацијената, Књигу 

евиденције отпусних сестринских писама Патронажној служби. 

• главна медицинска сестра Одељења врши контролу и парафира документацију која се користи као 

основ за фактурисање, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговорна начелнику одељења и главној сестри клинике. 

 

УСЛОВИ; 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом, 

 

4. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара-техничара у одсеку у договору са главном 

медицинском сестром-техничарем одељења; 

• требује лекове, контролише примену ординиране терапије и расподелу лекова и о томе води 

обавезне евиденције и доставља извештаје; 

• контролише употребу средстава заштите на раду; 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом; 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације; 

евидентирање, контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 
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• учествује у едукацији медицинских сестара-техничара и медицинских сестара-техничара 

приправника; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• планира и врши контролу рада медицинских сестара у ОИОН/СТ; 

• врши документовање и контролу уноса података у ХЕЛИАНТ; 

• врши контролу и вођење писане и електронске документацију у ОИОН/СТ; 

• врши контролу и верификовање радне свеске терапије и примопредаје у ОИОН/СТ; 

• прима рапорт од дежурних сестара у ОИОН/СТ; 

• учествује у визити са шефом ОИОН/СТ; 

• врши координацију унутар интердисциплинарног тима; 

• требујелекове из апотеке ИОРС-а; 

• контролише и спроводи план здравствене неге; 

• врши и контролише континуирану едукацију медицинских сестара у ОИОН/СТ; 

• врши и контролише едукацију пацијената и породице; 

• врши и контролише пријеме и отпустепацијената ОИОН/СТ; 

• учествује у клиничким студијама; 

• публикује научне радове у референтним стручним часописима; 

• излагаже резултате истраживања на стручним конгресима и састанцима у земљи и иностранству; 

• главна МС Одсека, одговорна је за спровођење процедура, контролу уноса услуга-података по 

Хелианту, обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним лековима, едукацију МС, 

верификацију историја болести при отпусту пацијената, фактурисања историја болести при отпусту 

пацијената, спроводи и врши надзор над спровођењем поступка за поштовање права пацијената, 

врши увид у листу трансфера-примопредаје пацијената, Књигу евиденције отпусних сестринских 

писама Патронажној служби; 

• главна медицинска сестра Одсека врши контролу и парафира документацију која се користи као 

основ за фактурисање; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговорна шефу одсека и главној медицинској сестри одељења. 

 

УСЛОВИ; 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом, 

 

5. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• прописује специфичну онколошку медикалну терапију (цитотоксичне лекове, имуно – и хормоно-

терапију); 

• прописује супортивну и симптоматску терапију; 
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• обавља клинички преглед пацијента на одељењу (при сваком пријему и потом према потреби 

поново, током сваке хоспитализације); 

• надзире примену целокупне специфичне онколошке терапије, као и симптоматске и супортивне 

терапије; 

• прописује начине збрињавања токсичних ефеката цитотоксичне терапије и спроводи ово 

збрињавање; 

• води и одговоран је за медицинску документацију пацијената на свом одељењу; 

• обавља различите дијагностичке и терапијске процедуре, на пример плеурална и абдоминална 

пункција (сва одељења), а на одељењу хематологије  и биопсија и пункција костне сржи, стернална 

пукција, лумбална пункција, микроскопска дијагностика периферног размаза крви и коштане сржи;  

• обавља визиту свакодневно, по потреби два пута дневно; 

• надзире рад  клиничких лекара и врши њихову свакодневну едукацију; 

• у случају да терапија која је планирана није више оптималан вид лечења, у консултацији са 

начелником одлејња, образлаже и упућује пацијента конзилијуму на разматрање новог терапијског 

плана; 

• саопштава пацијенту (и члановима породице) прогнозу болести, план лечења и очекивања од 

одредјене терапије; разговаре са пацијентом обавља у свим фазама лечења, укључујући и 

терминалну фазу болести када више нема терапијских опција за специфично онколошко лечење; 

• по правилу учествује у спроводјењу клиничких испитивања фазе 2 и 3; 

• учествује у раду конзилијума ( мултидисциплинарног тима) који креира начин онколошког лечења у 

свим фазама болести; 

• учествује у раду „посебног конзилијума за лекове“ који  доноси потврдне одлуке за посебне лекове 

према Правилнику РФЗО; 

• обавља рад у амбуланти, по правилу једном недељно; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара изаштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужна је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије, 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 интерне медицине или интернистичке онкологије, 

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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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6. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• Узима детаљну анамнезу о  симптомима болести, утицају симптома на свакодневни живот пацијента 

као и о нежељеним дејствима  онколошког лечења.  

• Обавља физикални преглед пацијента, планира потребне лабораторијске анализе и друге 

дијагностичке процедуре, 

• Евалуира присуство  и тежину  симптома болести, утицај симптома на свакодневни живот пацијента 

као и проширеност основног обољења, 

• Евалуира  присуство и тежину нежељених дејстава  онколошког лечења,  

• Врши евалуацију потреба умирућег пацијента, 

• Сагледава потребе за психолошком, духовном и подршком социјалног радника  код пацијената и 

позива немедицинско особље у консултацију, 

• Спроводи одлуке о лечењу симптома болести као и одлуке о превенцији и лечењу токсичности 

онколошког лечења и одлуке о лечењу умирућег пацијента, 

• Спроводи процену ефикасности и подношљивости спроведених мера лечења, 

• Имплементира у свакодневни клинички рад смернице из најнових водича о супортивној терапији и 

палијативном збрињавању, 

• Учествује у клиничким испитивањима из области супортивне терапије и палијативног збрињавања, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине, 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима, 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- 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, 

- просечна оцена већа од 8, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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7. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

медицинске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• израђује  плана здравствене неге  на основу процене присуства и тежине симптома малигне болести, 

• документује и уноси податке у Хелиант, 

• врши пријем и отпуст болесника у ОИОН/СТ, 

• води сестринску документацију (терапијска листа,листа ПЗН, листа за процену и евалуацију 

присуства и тежине симптома малигне болести – ЕСАС листа), 

• обучава пацијенте за коришћење ових листа као и за коришћење нумеричке скале од 0 до 10  за 

процену јачине симптома, 

• све сестре су обучене и едуковане да процене јачину бола и других симптома и да на основу 

сопствене процене пацијенту самостално дају  лекове прописане за пробој бола или неког другог 

симптома, 

• пише план терапије у свеску терапије и примопредаје, 

• спродие ординирану терапију, 

• врши провођење ординираног хигијенско дијететског режима, 

• врши едукацији пацијената и породице, 

• обавља едукацију пацијената и породице о нежељеним дејствима специфичног онколошког лечења, 

као и праћење ових нежељених дејстава уколико се појаве  користећи валидне водиче, 

• учествује у клиничким студијама, 

• публикује научне радове у референтним стручним часописима, 

• попуњава листу за процену јачине идругих димензија бола и других симптома, 

• обучава болесника да користи скале за процену јачине бола, 

• када је терапија прописана,  додатно објашњава и болеснику и породици терапијску шему, као и 

важност узимања лекова према сатници и њихову правилну употребу,  

• објашњава појам пробоја бола или неког другог симптома и узимање лекова у ситуацији пробоја 

симптома, 

• упознаје болесника са могућим нежељеним ефектима аналгетске и друге терапије, 

• саветује болесника како да спречи појаву нежељених дејставатерапије бола и других симптома, 

• активно помаже и болеснику и лекару током лечења бола и других симптома,  

• превенција опиофобије, правилном едукацијом болесника као и чланова њихових породица, отклања 

страхове и заблуде везане за узимање опиоида,  

• спроводи ординирану терапију по налогу лекара, 

• врши едукацију пацијената и породице о нежељеним дејствима специфичног онколошког лечења и 

саветује како да их спречавају и како да се носе са њима уколико се појаве, 

• Активно учествује у раду интердисциплинарног мобилног тима за консултације на свим клиникама 

ИОРС, 

• Обучава пацијента да пријави и прати тежину симптома,  

• Обучава  медицинско особље о правилној употреби и нежељеним дејствима лекова против бола и 

других симптома, 

• медицнске сестре које раде као чланови мобилног тима за супортивну онкологију односно оне које 

раде у амбуланти за бол,су задужене за све претходно наведене услуге у зависности од тога да ли се 

ради о ВМС или СМС, а додатно су обучене  из области супортивне онкологије и палијативног 

збрињавања, из чега имају одговарајуће сертификате, 

• излагаже резултата истраживања на стручним конгресима и састанцима у земљи и иностранству. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• спроводи план здравствене неге 

• документује и уноси податке у Хелиант 

• спроводи ординирану терапију 

• мери виталне параметре 

• врши спровођење ординираног хигијенско дијететског режима 

• свакодневно врши процену присуства и тежине симптома малигне болести, 

• води сестринску документацију 

• све медицинске сестре су обучене и едуковане да процене јачину бола и других симптома и да на 

основу сопствене процене пацијенту самостално дају  лекове прописане за пробој бола или неког 

другог симптома, 

• попуњава листу за процену јачине идругих димензија бола и других симптома. 

• обучава болесника да користи скале за процену јачине бола 

• када је терапија прописана,  додатно објасњава и болеснику и породици терапијску шему, као и 

важност узимања лекова према сатници и њихову правилну употребу  

• објашњава појам пробоја бола или неког другог симптома и узимање лекова у ситуацији пробоја 

симптома 

• упознаје болесника са могућим нежељеним ефектима аналгетске и друге терапије 

• саветује болесника како да спречи појаву нежељених дејставатерапије бола и других симптома 

• активно помаже и болеснику и лекару током лечења бола и других симптома  

• превенција опиофобије, правилном едукацијом болесника као и чланова њихових породица, отклања 

страхове и заблуде везане за узимање опиоида  

• спроводи ординирану терапију по налогу лекара 

• врши едукацију пацијената и породице о нежељеним дејствима специфичног онколошког лечења и 

саветује како да их спречавају и како да се носе са њима уколико се појаве. 

• Активно учествује у раду интердисциплинарног мобилног тима за консултације на свим клиникама 

ИОРС, 
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• Обучава пацијента да пријави и прати тежину симптома  

• Обучава  медицинско особље о правилној употреби и нежељеним дејствима лекова против бола и 

других симптома 

• медицнске сестре које раде као чланови мобилног тима за супортивну онкологију односно оне које 

раде у амбуланти за бол,су задужене за све претходно наведене услуге у зависности од тога да ли се 

ради о ВМС или СМС, а додатно су обучене  из области супортивне онкологије и палијативног 

збрињавања, из чега имају одговарајуће сертификате. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

03.09.01.00  Кабинет за ендоскопију и гастроентерологију  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 03.09.01.01 Доктор медицине субспецијалиста на 

ендоскопији - Шеф кабинета 

1 

2. 03.09.01.02 Медицинска сестра/ техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

3 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА НА ЕНДОСКОПИЈИ - ШЕФ КАБИНЕТА  

 

Поред послова специјалисте и субспецијалисте гастрентерохепатологије, руководи процесом рада кабинета, 

а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у кабинету и одговоран је за извршавање послова и задатака кабинета, 

• врши преглед пацијената упућених из специјалистичких амбуланти ИОРС-а и са одговарајућих 

конзилијума ИОРС-а 

• врши коснултативне прегледе пацијената хоспитализованих у ИОРС-у 

• изводи дијагностичке и терапијске горње ендоскопије (ЕГДС) 

• изводи дијагностичке и терапијске доње ендоскопије (колоноскопија са илеоскопијом) 

• изводи ултразвучну дијагностику 

• пише одговарајуће извештајеа након горе наведених процедура  и предлаже одговарајућу терапију 
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• пише, према потреби, одговарајуће упуте за остале слузбе ИОРС-а 

• врши надзор над стручним радом у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним 

радом, 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у кабинету, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених кабинета према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран директору клинике. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије и ужа 

специјализација из гастроентерохепатологије, 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 интерне медицине или интернистичке онкологије 

и ужа специјализација из гастроентерохепатологије, 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 три године радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом“. 

  

 

2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

уз све опште послове задужена је за: 

• врши пријем пацијената у кабинет, 

• прегледа медицинску документацију, 

• заказује ендоскопске прегледа, 

• припрема ендоскопску салу, 

• врши хладну стерилизацију инструмената и  ендоскопских апарата, 

• врши припрему пацијаната за ендоскопски преглед, 

• асистира при извођењу ендоскопске процеруде, 

• врши механичко прање апарата, 

• врши евиденцију узетих биолошких узорака за ХП верификацију, 

• разноси биолошкиматеријал у службу лабораторијске дијагностике, 

• врши прикупљање извештаја о ХП прегледима, 

• води архиву ХП извештаја, 

• води евиденцију свих прегледа преко дневног протокола болесника, 

• води архиву копија извештаја ординирајућег лекара, 
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• раздужује све обављене процедуре електролним путем, 

• требује лекове, медицински и немедицински материјал, 

• пријављује квар медицинских апарата, 

• евидентира дневне, недељне, месечне и годишње извештаје, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном шефу кабинета и главној медицинској сестри клинике. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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04.00.00.00 КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОШКУ ОНКОЛОГИЈУ И ДИЈАГНОСТИКУ  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  04.00.00.01 Руководилац Клинике 1 

2.  04.00.00.02 Виша медицинска сестра у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији - Главна 

медицинска сестра Клинике 

1 

3.  04.00.00.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији 

0 

4.  04.00.00.04 Доктор медицине  11 

5.  04.00.00.05 Инжењер инвестиционог / техничког 

одржавања / одржавања уређаја и опреме 

3 

6.  04.00.00.06 Технички секретар 2 

 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ КЛИНИКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова и задатака своје специјалности, руководи процесом рада на клиници, а нарочито: 

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у складу са овим Правилником;  

• координира рад одељења у оквиру клинике (која на годишњем нивоу озрачи око 3500 пацијената са 

радом на линеарним акцелераторима у 3 смене, због дугих листа чекања)што подразумева; 

• свакога дана у 7:45 – 8:00 одржава радно–организациони састанак Клинике коме присуствују: 

Начелници РТ одељења, Начелник ДБРТ, Начелник Одељења медицинске физике, Шеф Одсека ТРТ 

(по потреби), Шеф Одсека БРХТ (по потреби, Главна медицинска сестра Клинике, Главни ВРТ 

ДБРТ, Координатор за одржавање РТ опреме, ток састанка се нотира у виду извештаја радно-

организационог састанка Клинике, у току састанка директор Клинике преноси присутнима 

информације са јутарњег колегијума директора ИОРС-а, са присутним сарадницима размењује 

информације, даје задатке, договара и организује послове везане за дневну / краткорочну 

проблематику, контролише реализацију претходно договорених послова; 

• једном месечно (у договору са начелником одељења)  води визиту РТ одељења која се региструје у 

Регистар визита Клинике 

• једном недељно организује недељни стручно-организациони састанак службе РТ, на коме се у 

присуству свих лекара, медицинских физичара и главних ВРТ,  осим стручне презентације/дискусије 

размењују информације, договарају и организују послови везани за  редовно функционисање 

Клинике, исти се нотирају у извештај стручно-организационог састанка Клинике 

• предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама; 

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама; 

• врши стручни надзор у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним радом;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада клинике, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником 

о ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

• испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

• одређује динамику покретања поступака набавки за потребе клинике; 

• доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 
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• прати извршење плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником; 

• сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну, 

• преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• врши контролу требовања- налога за набавку лекова, санитетског материјала, хемикалија и другог 

потрошног материјала и ситног инвентара и обезбеђује контролу правилности њиховог утрошка; 

• предлаже план стручног усавршавања запослених; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине  запослених у клиници, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених у клиници према оболелима; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из  области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је помоћнику директора за здрвствену делатност и директору Института. 

 

УСЛОВИ: 

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; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- звање наставник или сарадник; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА КЛИНИКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује, координира и руководи радом главних медицинских сестара-техничара служби 

(одељења, одсека) и других здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом, као и 

административних техничара у оквиру клинике; 

• контролише стручни рад и одговара за квалитет и правовремено извршавање свих послова и радних 

задатака медицинских сестара-техничара служби, одељења и одсека у клиници; 

• проверава и оцењује ефикасност у здравственој нези болесника према захтевима Протокола 

здравствене неге у онкологији и извештава главну сестру Института; 
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• учествује у изради плана кадрова и стручног усавршавања, плана набавке и инвестиција унутар 

клинике у сарадњи са главном сестром Института; 

• активно учествује у реализацији едукативних програма за медицинске сестре-техничаре; 

• спроводи едукацију медицинских сестара-техничара, као и приправника и одговара за њихово 

стручно и практично оспособљавање; 

• учествује у планирању и реализацији здравствене неге код ургентних стања у онкологији; 

• контролише реализацију и евалуацију резултата у прогресивној нези; 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање и контролу медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужена је за основна средства; 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговорна главној медицинској сестри Института и директору клинике. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине-

специјалисте радиологије (радиотрапије) и радијационе онкологије, за које је оспособљен у току 

специјалистичког стажа и полагањем специјалистичког испита из радиологије и радијационе 

онкологије; 

• учествује у јутарњој визити на одељењу у оквиру које се разматра спровођење дијагностичких 

анализа, договара се о начину обраде и спровођења зрачне терапије, коригује се симптоматска 

терапија по потреби за сваког пацијента сходно учињеним анализама и општем стању пацијента; 

• учествује у раду конзилијума у оквиру којег доноси одлуке за зрачну терапију сходно индикацијама; 

• самостално обрађује пацијенте за зрачну терапију сходно конзилијарној одлуци, конформалном 

техником на систему за планирање сто обухвата делинеацију органа од ризика и зрацних волумена 

на великом броју пресека добијених на ЦТ симулатору, или конвенционалном техником на Rö 

симулатору што подразумева планирање више зрачних поља; 

• прописује дозу зрачења а по завршетку плана зрачења односно симулације облика и геометрије 

зрачних снопова који обављају физичари, врши анализу дистрибуције дозе зрачења на основу 

хистограма волумне дозе (DVH) те одобрава или пак коригује план; 
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• пре почетка зрачне терапије изводи верификацију прецизности извођења зрачења на Rö симулатору, 

а потом стандарно једном недељно у току зрачења а по потреби и чешће; 

• обавља контроле пацијената који су у току зрачне терапије, у својој амбуланти у термину који је за 

сврху предвиђен, ординира симптоматску терапију сходно индикацијама, уводи пацијенте у паузу у 

зрачном третману уколико је неопходно; 

• обавља контроле пацијената који су завршили зрачну терапију, у амбуланти II нивоа у термину који 

је за ту сврху предвиђен, упућује пацијента на дијагностичке анализе сходно протоколу 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци“. 

 

4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму послове и задатке доктора медицине за које је оспособљен у току 

студија на медицинском факултету и по обавЉеном обавезном стажу; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и 

упутствима и Пословним кодексом; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  
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Високо образовање из области медицине:  

- 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, 

- просечна оцена већа од 8, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА/ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И 

ОПРЕМЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља континуирани надзор над уређајима Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у 

области радиотерапије; 

• води евиденције о застојима уређаја, као и њиховој природи; 

• врши контролу сервисера који спроводе сервисне интервенције на апаратима у Одељењу дневне 

болнице радиотерапије; 

• потписује радне налоге сервисерима; 

• врши пријаву квара сервисерима; 

• отклања застој на апаратима у домену корисника (ресет, допуна воде, промена стања машине, 

отклањање механичке опструкције кретања и сл.); 

• обавештава непосредног руководиоца о стању опреме и активностима које тренутно треба 

предузети; 

• 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 надзорног органа и поправки на текућем одржавању објекта;  

• припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; 

• припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације; 

• припрема техничке спецификације за набавке;  

• анализира захтеве, дефинише пројектне задатке или припрема мере у вези са инвестиционим 

одржавањем; 

• одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији;  

• анализира параметре рада и координише кварова; 

• предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних 

кварова; 

• обавља контролу редовног рада техничких система  и контролу активности одржавања;  

• припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 
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• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

Високо образовање из области електротехнике, биоинжењеринга: 

- 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. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља, самостално и по налогу, административно-техничке и дактилографске послове за потребе 

клинике за које је оспособљен у току школовања и у допунским облицима стручног усавршавања и 

оспособљавања, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је директору клинике и главној медицинској сестри клинике. 

 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање друштвеног смера.  

Изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до ступања на снагу Уредбе о изменама и 

допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. 

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци 
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04.01.00.00 Одељење за радиотерапију солидних тумора и малигних хемопатија  

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  04.01.00.01 

Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Начелник одељења 0 

2.  04.01.00.02 

Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одељења 1 

04.01.01.00   Одсек за радиотерапију тумора главе и врата 

3.  04.01.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека 

1 

4.  04.01.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

5.  04.01.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији  

2 

6.  04.01.01.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

2 

7.  04.01.01.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

8 

04.01.02.00    Одсек за радиотерапију тумора торакса 

8.  04.01.02.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека 

1 

9.  04.01.02.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

10.  04.01.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији  

4 

11.  04.01.01.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1  

12.  04.01.01.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

11 

04.01.03.00    Одсек за радиотерапију тумора абдомена 

13.  04.01.03.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека 

1 

14.  04.01.03.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

15.  04.01.03.03 Доктор медицине субспецијалиста у 

радиотерапији  

1 

16.  04.01.03.04 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији  

1 

17.  04.01.03.05 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

2 
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брахитерапији 

18.  04.01.01.06 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

10 

 

04.02.00.00 Одељење за радиотерапију малигних тумора гинеколошких локализација  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  04.02.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Начелник одељења 

0 

2.  04.02.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одељења 

1 

04.02.01.00   Одсек за радиотерапију тумора грлића материце 

3.  04.02.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека 

1 

4.  04.02.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

5.  04.02.01.03 Доктор медицине субспецијалиста у 

радиотерапији 

1 

6.  04.02.01.04 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији  

1 

7.  04.02.01.05 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

8.  04.02.01.06 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

9 

04.02.02.00    Одсек за радиотерапију других малигних обољења женских 

гениталних органа 

9.  04.02.02.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека 

1 

10.  04.02.02.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

11.  04.02.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији  

2 

12.  04.02.02.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

13.  04.02.02.05 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

9 
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04.03.00.00 Одељење за радиотерапију малигних тумора дојке  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.   04.03.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Начелник одељења 

1 

2.   04.03.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одељења 

1 

04.03.01.00   Одсек за радиотерапију малигних тумора дојке 1 

3.   04.03.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиологији - Шеф одсека 

1 

4.   04.03.01.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

5.   04.03.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиологији 

1 

6.   04.03.01.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

7.   04.03.01.05 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

7 

04.03.02.00    Одсек за радиотерапију малигних тумора дојке 2 

8.   04.03.02.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиологији - Шеф одсека 

1 

9.   04.03.02.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији - Главна медицинска сестра 

одсека 

1 

10.   04.03.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиологији 

1 

11. 04.03.02.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

12.   04.03.02.05 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

6 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одељењу;  

• свако јутро у термину од 7.15 ч до 7.45ч одржава јутарњи састанак на одељењу на коме присуствују 

шефови одсека, сви лекари одсека и главне медицинске сестре. На јутарњем састанку се дискутује о: 

дешавањима у току предходног дана и ноћи на одељењу, разматрају се новопримљени пацијенти, 

евентуални хитни пријеми и хитне консултације других специјалиности у ИОРС-у и ван ИОРС-а, 
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егзитуси у протекла 24 часа. Дискутије се и одлучује о радиотерапијском приступу који ће се 

спровести код новопримљених пацијената (одређивање терапијске дозе зрачења и технике 

спровођења зрачне терапије). Такође се  разматрају и отпусти који су предвиђени за тај дан. Потом 

следи договор о распореду рада лекара одељења на конзилијумима и амбулантама предвиђеним за 

тај дан. 

• организује и одговара за стручно, адекватно одвијање процеса рада у служби; 

• обавља визиту једанпут недељно у сталном термину са шефовима одсека, специјалистима који раде 

на одсеку, специјализантима, клиничким лекарима, главном сестром одељења и главном сестром 

одсека 

• једном недељно, након визите одељења, одржава стручно организациони састанак одељења у току 

кога: 

• са свим присутним лекарима врши анализу одабраних РТ планова или РТ планова млађих 

специјалиста који за ту прилику презентује шеф одсека 

• преноси информације и задатке који су у току протекле недење договорени на јутарњим састанцима 

договорени на јутарњим састанцима службе РТса присутним сарадницима размењује информације, 

даје задатке, договара и организује послове везане за недељну/краткорочну проблематику 

• прима и преноси информације (питања) намењена управи ИОРСа и колегијуму јутарњег састанка 

службе РТ 

• сваког јутра сазива (кратки) дневни састанак шефова одсека (или свих лекара одсека) ради размене 

информација и организације рада РТ одељења/одсека и прима информације о хитним пријемима, 

хитним консултацијама других специјалности у ИОРСу и ван ИОРСа, егзитусима у протеклих 24 

часа 

• повремено се састаје са лекарима одељења ради стручне анализе (дискусије) са темом која је 

одабрана и проблематици везаној за спровођење комплексинх РТ техника – заједничка анализа 

(дискусија) РТ планова чија је израда у току; 

• обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор 

над применом ординиране медикаментозне терапије; 

• врши проверу квалитета стручног рада 

• организује и одговара за стручно, адекватно одвијање процеса рада на одељењу водећи рачуна о 

специфичности радиотерапијског одељења, његовим потребама. 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду (прегледа историје болести, отпусне листе и зрачне картоне) 

• предлаже распоред дежурстава, 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран директору клинике. 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 
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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 радиологије или 

радијационе онкологије, 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 радног искуства као руководилац организационе једицине, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом. 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара одсека.  

• прави распоред рада медицинских сестара. 

• предлаже план услуга одељења и прати њихово извршење, и подноси извештај о броју и врсти 

извршених услуга.  

• предлаже план набавке потрошног материјала, ситног материјала и контролише њихову употребу.  

• врши контролу употребе средстава заштите на раду. 

• врши контролу исправности апарата и уређаја.  

• врши надзор над санитарно хигијенским мерама и координира са техничком службом. 

• учествује у едукацији медицинских сестара, 

• одговара за фактурисање услуга, медицинског потрошног материјала. 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

 

• за свој рад непосредно је одговорна  начелнику одељења и главној медицинској сестри клинике.  

 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
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3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека:  

• свакодневно одржава састанак свог одсека и визиту на одсеку  где заједно са лекарима свог одеска и 

главном сестром одсека размењује информације даје задатаке и организује послове везане за дневну 

организацију рада одсека, пре истека радног времена одржава кратак састанак где заједно са 

лекарима свог одеска и главном сестром одсека размењује информације о извршеним пословима и 

задацима за тај дан на одсеку. 

• врши контролу над конзилијарним одлукама лекара свог одсека и надгледа спровођења 

конзилијарних одлука по дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом 

ординиране терапије; 

• врши проверу квалитета стручног рада; свакодневно проверава и анализира радиотерапијске планове 

млађих специјалиста и даје сагласност за њихову даљу реализацију, провера и потписује отпусне 

листе и стручно саветује млађе специјалисте у доношењу и спровођењу одлука из процеса рада.  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију, као и требовање лекова, санитеског и осталог 

материјала; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом. 

 

4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 
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• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека:  

• свакодневно одржава састанак свог одсека и визиту на одсеку  где заједно са лекарима свог одеска и 

главном сестром одсека размењује информације даје задатаке и организује послове везане за дневну 

организацију рада одсека, пре истека радног времена одржава кратак састанак где заједно са 

лекарима свог одеска и главном сестром одсека размењује информације о извршеним пословима и 

задацима за тај дан на одсеку. 

• врши контролу над конзилијарним одлукама лекара свог одсека и надгледа спровођења 

конзилијарних одлука по дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом 

ординиране терапије; 

• врши проверу квалитета стручног рада; свакодневно проверава и анализира радиотерапијске планове 

млађих специјалиста и даје сагласност за њихову даљу реализацију, провера и потписује отпусне 

листе и стручно саветује млађе специјалисте у доношењу и спровођењу одлука из процеса рада.  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију, као и требовање лекова, санитеског и осталог 

материјала; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године, завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије и ужа 

специјализација из онкологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије и ужа специјализација из онкологије, 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 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом. 

 

 

5. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 
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• организује и координира рад медицинских сестара одсека, непосредно у договору са главном 

медицинском сестром одељења, предлаже распоред рада медицинских сестара одсека, 

• предлаже план услуга одсека, прати извршење планираних услуга и подноси извештај о броју и 

врсти извршених услуга,  

• предлаже план набавке и контролише утрошак медицинског и другог потрошног материјала и о томе 

води обавезне евиденције и извештаје, 

• контролише исправност апарата и уређаја и о затеченом стању подноси извештај главној 

медицинској сестри одељења,  

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговорна је за хигијенско-техничко одржавање апарата и уређаја, 

• спроводи едукацију медицинских сестара, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговаран је шефу одсека и главној медицинској сестри одељења.  

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

  

6. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине-

специјалисте радиологије (радиотрапије) и радијационе онкологије, за које је оспособљен у току 

специјалистичког стажа и полагањем специјалистичког испита из радиологије и радијационе 

онкологије; 

• учествује у јутарњој визити на одељењу у оквиру које се разматра спровођење дијагностичких 

анализа, договара се о начину обраде и спровођења зрачне терапије, коригује се симптоматска 

терапија по потреби за сваког пацијента сходно учињеним анализама и општем стању пацијента; 

• учествује у раду конзилијума у оквиру којег доноси одлуке за зрачну терапију сходно индикацијама; 

• самостално обрађује пацијенте за зрачну терапију сходно конзилијарној одлуци, конформалном 

техником на систему за планирање сто обухвата делинеацију органа од ризика и зрацних волумена 

на великом броју пресека добијених на ЦТ симулатору, или конвенционалном техником на Rö 

симулатору што подразумева планирање више зрачних поља; 

• прописује дозу зрачења а по завршетку плана зрачења односно симулације облика и геометрије 

зрачних снопова који обављају физичари, врши анализу дистрибуције дозе зрачења на основу 

хистограма волумне дозе (DVH) те одобрава или пак коригује план; 
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• пре почетка зрачне терапије изводи верификацију прецизности извођења зрачења на Rö симулатору, 

а потом стандарно једном недељно у току зрачења а по потреби и чешће; 

• обавља контроле пацијената који су у току зрачне терапије, у својој амбуланти у термину који је за 

сврху предвиђен, ординира симптоматску терапију сходно индикацијама, уводи пацијенте у паузу у 

зрачном третману уколико је неопходно; 

• обавља контроле пацијената који су завршили зрачну терапију, у амбуланти II нивоа у термину који 

је за ту сврху предвиђен, упућује пацијента на дијагностичке анализе сходно протоколу 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине-

специјалисте радиологије (радиотрапије) и радијационе онкологије, субспецијалисте онкологије, за 

које је оспособљен у току специјалистичког и субспецијалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита из радиологије и радијационе онкологије и субспецијалистичког испита из 

онкологије; 

• учествује у јутарњој визити на одељењу у оквиру које се разматра спровођење дијагностичких 

анализа, договара се о начину обраде и спровођења зрачне терапије, коригује се симптоматска 

терапија по потреби за сваког пацијента сходно учињеним анализама и општем стању пацијента; 

• учествује у раду конзилијума у оквиру којег доноси одлуке за зрачну терапију сходно индикацијама; 

• самостално обрађује пацијенте за зрачну терапију сходно конзилијарној одлуци, конформалном 

техником на систему за планирање сто обухвата делинеацију органа од ризика и зрацних волумена 

на великом броју пресека добијених на ЦТ симулатору, или конвенционалном техником на Rö 

симулатору што подразумева планирање више зрачних поља; 
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• прописује дозу зрачења а по завршетку плана зрачења односно симулације облика и геометрије 

зрачних снопова који обављају физичари, врши анализу дистрибуције дозе зрачења на основу 

хистограма волумне дозе (DVH) те одобрава или пак коригује план; 

• пре почетка зрачне терапије изводи верификацију прецизности извођења зрачења на Rö симулатору, 

а потом стандарно једном недељно у току зрачења а по потреби и чешће; 

• обавља контроле пацијената који су у току зрачне терапије, у својој амбуланти у термину који је за 

сврху предвиђен, ординира симптоматску терапију сходно индикацијама, уводи пацијенте у паузу у 

зрачном третману уколико је неопходно; 

• обавља контроле пацијената који су завршили зрачну терапију, у амбуланти II нивоа у термину који 

је за ту сврху предвиђен, упућује пацијента на дијагностичке анализе сходно протоколу 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године, завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије и ужа 

специјализација из онкологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије и ужа специјализација из онкологије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања; 

• обавља послове у оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента; 

• учествује у пријему  на основу конзилијарне  одлуке  са листе заказаних пацијената, у спровођењу 

хитног  пријема  у  стационар Клинике; 

• успоставља комуникацију са пацијентом и члановима породице и упознаје са кућним редом;  

• прихвата и смешта пацијента на одређено одељење;  

• попуњава  листу сестринске анамнезе; 
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• евидентира виталне функције и друге показатеље; 

• врши надзора над стањем пацијента са ургентним стањем у онкологији,  на трансфузионој, 

цитостатској и биотерапији, са едемом мозга, са мукозитом, радијационим дерматитисом,  са 

радијационим колитисом, са ректовагиналном, везиковагиналном, и ректовезиковагиналном 

фистулом,  са вулвовагинитисом,  са фебрилном неутропенијом, са метаболичким поремећајима 

(хиперкалцемија, хипокалијемија, хипомагнезијемија, повишене вредности азотних материја); 

• збрињава пацијента-поставља пацијента у одговарајући положај, пласира уринарни катетер, 

асистира лекару при извођењу тампонаде, поставља  екстремитете у одговарајући положај, врши 

промену положаја пацијента  ради превенције појаве декубита, обезбеђује проходност дисајних 

путева, врши заштиту пацијента од повређивања, врши негу дела коже у зрачном пољу, која је 

измењена у смислу еритема, суве и влажне десквамације, слузокоже усне дупље (шупљине) код 

пацијената са мукозитисом, предела аногениталне регије, предела вулве и вагине, ректо-вагиналне, 

везико-вагиналне, ректовезико-вагиналне фистуле вагиналним испирањем,  трахеостоме,   

гастростоме, колостоме, околине перкутане нефростоме и испира дренажни катетер, врши 

пласирање назогастричне сонде, врши припрему пацијента и асистира при абдоминалној, плеуралној 

и лумбалној пункцији, збрињава умрло лице (по процедури ИОРС-а); 

• храни пацијента и процењује способност пацијента да конзумира храну; 

• примењује прописану терапију пацијенту, врши пласирање  интравенске каниле  и примењује 

одговарајућу терапију по налогу лекара и обавља негу, апликовање супституционе, антиедематозне, 

антиконвулзивне, антикоагулантне  терапије, спровођење оксигене терапије по налогу лекара, врши 

апликовање цитостатске терапије, врши апликовање биотерапије; 

• узима биолошки материјали: узима крв за лабораторијске анализе, крв за хемокултуру, урин за 

лабораторијске, бактериолошке анализе,узима брис за бактерилошки и миколошки преглед  (усне 

дупље, носа, ждрела, уха, трахеостоме, гастростоме, колостоме, нефростоме), узима брис промене на 

кожи (код радијационог дерматита, декубита), брис вулве и вагине, спутум за бактерилошки и 

миколошки  преглед, узорак столице на окултно крварење, асистира при узимању узорка ткива при 

бронхоскопији (код интралуминалне  брахитерапије) и при узимању узорка ткива код ендокавитарне 

брахитерапије; 

• користи заштитну опрему и средства; 

• планира прописане активности: учуствује у примопредаји дужности и води евиденцију у књизи 

примопредаје, визити, планирању и заказивању одређених медицинских интервенција, планирању и 

заказивању израде имобилизационих система, планирању и заказивању Rö и ЦТ симулације, 

планирању спровођења радиотерапијског третмана, након примене цитостатске и биотерапије, 

попуњава и води прописану медицинску и сестринску документацију, врши требовање лекова и 

потрошног медицинског матријала, врши требовање крви и дривата крви, врши припрему и 

стерилизацију инструмената, завојног матерјала и хируршких компреса и мантила, и врши контролу 

стерилизације ,врши припрему пацијента за  отпуст, планира и обавештава  хитну помоћ  дома 

здравља за превоз непокретног пацијента санитетским возилом, на дан отпуста пацијенту предаје 

одговарајућу документацију (отпусна листа,путни налог), и обавештава   о заказаном  термину за  

контролни преглед (евидентиран у отпусној листи) у одговарајућу амбуланту, пише обавештење 

патронажној служби о наставку контуиране здравствене неге и повратну информацију улаже у 

Књигу обавештења служби здравствене неге, врши електронскo ажурирање фактурисања у 

Хелианту (утрошених лекова и потрошног матерјала), врши архивирање ИОРС историје са 

радиотерапијском фасциклом; 

• припрема пацијента за медицински третман: врши припрему пацијента и асистира при 

абдоминалној, плеуралној и лумбалној пункцији, припрема пацијента за функционална и 

ендоскопска испитивања, за израду имобилизационих система, Rö и ЦТ симулацију, за 

радиотерапијски  третман (транскутани и брахитерапијски); 

• едукује пацијента  и породицу о радиотерапијском лечењу (третману), примени хигјенско-

дијететског режима у току радиотераписког лечења (третмана) (хигјена коже и слузокоже зрачног 

поља, одговарајућа исхрана), могућим нежељеним ефектима радиоетрапијског лечења (третмана); 

• едукује сестре са средњом стручном спремом у оквиру контунуиране медицинске едукације; 

• прави  план здравствене неге (утврђује потребе за здравственом негом, поставља дијагнозе 

здравствене неге и колаборативне проблеме, поставља циљеве неге, прави план неге, реализује 

планирано и врши евалуацију); 
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• учествује у едукацији сестара са средњом и вишом стручном спремом у оквиру континуиране 

медицинске едукације; 

• спроводи едукацију медицинских сестара као и приправника;  

• учествује у клиничким студијама; 

• учествује у публиковању стручних радова у реферетним часописима; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да спроводи мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9.  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• обавља послове у оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента; 

• учествује у пријему  на основу конзилијарне  одлуке  са листе заказаних пацијената, у спровођењу 

хитног  пријема  у  стационар Клинике; 

• успоставља комуникацију са пацијентом и члановима породице и упознаје са кућним редом;  

• прихвата и смешта пацијента на одређено одељење;  

• попуњава  листу сестринске анамнезе; 

• евидентира виталне функције и друге показатеље; 

• врши надзор над стањем пацијента са ургентним стањем у онкологији, на трансфузионој, 

цитостатској и биотерапији, са едемом мозга, са мукозитом, радијационим дерматитисом,  са 

радијационим колитисом, са ректовагиналном, везиковагиналном, и ректовезиковагиналном 

фистулом,  са вулвовагинитисом,  са фебрилном неутропенијом, са метаболичким поремећајима 

(хиперкалцемија, хипокалијемија, хипомагнезијемија, повишене вредности азотних материја); 

• збрињава пацијента-поставља  пацијента у одговарајући положај, пласира уринарни катетер, 

асистира лекару при извођењу тампонаде, поставља  екстремитете у одговарајући положај, врши 



 

124 

промену положаја пацијента  ради превенције појаве декубита, обезбеђује проходност дисајних 

путева, врши заштиту пацијента од повређивања, врши негу дела коже у зрачном пољу, која је 

измењена у смислу еритема, суве и влажне десквамације, слузокоже усне дупље (шупљине) код 

пацијената са мукозитисом, предела аногениталне регије, предела вулве и вагине, ректо-вагиналне, 

везико-вагиналне, ректовезико-вагиналне фистуле вагиналним испирањем, трахеостоме,   

гастростоме, колостоме, околине перкутане нефростоме и испира дренажни катетер, врши 

пласирање назогастричне сонде, врши припрему пацијента и асистира при абдоминалној, плеуралној 

и лумбалној пункцији, збрињава умрло лице (по процедури ИОРС-а); 

• храни пацијента и процењује способност пацијента да конзумира храну; 

• примењује прописану терапију пацијенту, врши пласирање  интравенске каниле  и примењује 

одговарајућу терапију по налогу лекара и обавља негу, апликовање супституционе, антиедематозне, 

антиконвулзивне, антикоагулантне  терапије, спровођење оксигене терапије по налогу лекара, врши 

апликовање цитостатске терапије, врши апликовање биотерапије; 

• узима биолошки материјали: узима крв за лабораторијске анализе, крв за хемокултуру, урин за 

лабораторијске, бактериолошке анализе, узима брис за бактерилошки и миколошки преглед (усне 

дупље, носа, ждрела, уха,  трахеостоме, гастростоме, колостоме, нефростоме), узима брис промене 

на кожи (код радијационог дерматита, декубита), брис вулве и вагине, спутум за бактерилошки и 

миколошки  преглед, узорак столице на окултно крварење, асистира при узимању узорка ткива при 

бронхоскопији (код интралуминалне  брахитерапије) и при узимању узорка ткива код ендокавитарне 

брахитерапије; 

• користи заштитну опрему и средства; 

• планира прописане активности: учуствује у примопредаји дужности и води евиденцију у књизи 

примопредаје, визити,  планирању и заказивању одређених медицинских интервенција, планирању и 

заказивању израде имобилизационих система, планирању и заказивању Rö и ЦТ симулације, 

планирању спровођења радиотерапијског третмана, након примене цитостатске и биотерапије, 

попуњава и води прописану медицинску и сестринску документацију, врши требовање лекова и 

потрошног медицинског матријала, врши требовање крви и деривата крви, врши припрему и 

стерилизацију инструмената, завојног матерјала и хируршких компреса и мантила, и врши контролу 

стерилизације, врши припрему пацијента за отпуст, планира и обавештава хитну помоћ дома 

здравља за превоз непокретног пацијента  санитетским возилом, на дан отпуста пацијенту предаје 

одговарајућу документацију (отпусна листа,путни налог), и обавештава о заказаном  термину за  

контролни преглед (евидентиран у отпусној листи) у одговарајућу амбуланту, пише обавештење 

патронажној служби о наставку контуиране здравствене неге, и повратну информацију улаже у 

Књигу обавештења служби здравствене неге, врши електронскo ажурирање фактурисања у 

Хелианту (утрошених лекова и потрошног матерјала), врши архивирање ИОРС историје са 

радиотерапијском фасциклом; 

• припрема пацијента за медицински третман: врши припрему пацијента и асистира при 

абдоминалној, плеуралној и лумбалној пункцији, припрема пацијента за функционална и 

ендоскопска испитивања, за израду имобилизационих система, Rö и ЦТ симулацију, за 

радиотерапијски  третман (транскутани и брахитерапијски); 

• едукује пацијента и породицу о радиотерапијском лечењу (третману), примени хигјенско-

дијететског   режима у току радиотераписког лечења (третмана), (хигјена коже и слузокоже зрачног 

поља, одговарајућа исхрана),   могућим нежељеним ефектима радиоетрапијског лечења (третмана); 

• едукује сестре са средњом стручном спремом у оквиру контунуиране медицинске едукације; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 
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УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање у области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

04.04.00.00 Одељење дневне болнице радиотерапије  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  04.04.00.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

радиотерапији - Начелник одељења  

1 

2.  04.04.00.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

техничар одељења  

1 

3.  04.04.00.03 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији  

2 

4.  04.04.00.04 Медицинска сестра/техничар у 

амбуланти  

1 

04.04.01.00   Одсек за конвенционалну транскутану радиотерапију 

5.  04.04.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека  

1 

6.  04.04.01.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

техничар одсека 

1 

7.  04.04.01.03 Доктор медицинсе специјалиста у 

радиотерапији 

1 

8.  04.04.01.04 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 

11 

9.  04.04.01.05 Виша медицинска сестра/техничар у 

амбуланти 

 

10.  04.04.01.06 Медицинска сестра/техничар у 

амбуланти 

4 

04.04.02.00   Одсек за конформалну и ИМРТ радиотерапију 

11.  04.04.02.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека  

1 

12.  04.04.02.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

техничар одсека 

1 

13.  04.04.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији 

1 

14.  04.04.02.04 Виши радиолошки техничару 

радиотерапији 

17 
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15.  04.04.02.05 Медицинска сестра/техничар у 

амбуланти 

1 

04.04.03.00    Одсек за  интервентну брахитерапију  

16.  04.04.03.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији – Шеф одсека  

1 

17.  04.04.03.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна сестра одсека 

1 

18.  04.04.03.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији 

1 

19.  04.04.03.04 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

20.  04.04.03.05 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 

1 

04.04.04.00    Одсек за  конвенционалну брахитерапију  

21.  04.04.04.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији – Шеф одсека 

1 

22.  04.04.04.02 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска 

сестра одсека 

1 

23.  04.04.04.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотеапији 

1 

24.  04.04.04.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

25.  04.04.04.05 Медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

2 

26.  04.04.04.06 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 2 

04.04.05.00    Одсек за  имиџинг и планирање радиотерапије 

27.  04.04.05.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији – Шеф одсека  

1 

28.  04.04.05.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији – Главни радиолошки 

техничар одсека  

1 

29.  04.04.05.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији 

1 

30.  04.04.05.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

амбуланти  

1 

31.  04.04.05.05 Медицинска сестра/техничар у 

амбуланти  

8 

32.  04.04.05.06 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 

15 

04.04.06.00    Одсек за  педијатријску радиотерапију 

33.  04.04.06.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији - Шеф одсека  

1 

34.  04.04.06.02 Доктор медицине специјалиста у 

радиотерапији 

2 
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35.  04.04.06.03 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

техничар одсека  

1 

36.  04.04.06.04 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 

4 

37.  04.04.06.05 Медицинска сестра/техничар у 

амбуланти 

1 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова као лекар специјалиста радиолог, субспецијалиста онкологије, обавља и друге активности: 

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одељењу;  

• свако јутро у термину 7,00 – 7,10 од главног ВРТ ДБРТ  прима извештај о раду ДБРТ у току 

протеклог дана.  

• води рачуна о следећим параметрима нормалног функционисања у ДБРТ: техничком стању апарата 

(+ ев. кваровима у току претходног дана), регуларности спровођења QА процедура, броју озрачених 

пацијената и броју РТ поља по апаратима за претходни дан, броју отпуста пацијената који су 

завршили РТ, броју пацијената који су започели РТ, броју брахитерапијских апликација по 

апаратима за претходни дан, броју обрађених пацијената на Ро симулатору у току претходног дана, 

броју ЦТ симулација у току претходног дана бој пацијента који су у паузи РТ третмана. 

• сходно затеченом стању организује рад на апаратима, а у кординације са шефом ТРТ-а 

• свако јутро у термину 7,30–7,45 одржава састанак ДБРТ коме присуствују сви шефови одсека, 

главни техничари одсека, администратори. На састанку са сарадницима размењује информације, даје 

задатке, договара и организује послове везане за дневно/краткорочну проблематику везану за рад 

ДБРТ.  

• свакодневно између осталог добија податке о: планираном броју обрада за текући дан, планираном 

броју ЦТ симулација за текући дан, свакодневно добија списак имена пацијената код којих је 

завршена обрада за зрачење и прослеђује га шефовима одсека, свакодневно добија списак пацијената 

по сменама и сатницама, једном недељно добија недељни распоред ВРТ на апаратима и 

брахитерапији и административних радника по амбулантама (Главни ВРТ ДБРТ). Сходно добијеним 

подацима, техничком стању и пропусној моћи апарата врши корекцију броја пацијената по сменама 

по апаратима. 

• свакоднево проверава листе чекања по апаратима и за обраду за зрачење, потписује зрачне картоне 

пацијената за почетак РТ и врши селекцију приоритетних пацијената за улазак на апарат за зрачење, 

а сходно терапијским и хитним индикацијама (по потреби именује надлежну особу за наведену 

процедуру) 

• свакодневно провера распоред пацијената за брахитерапију, као и листе чекања. 

• о актуелној дневној/краткорочној проблематици Начелник ДБРТ информише директора Клинике и 

начелнике хоспиталних одељења на јутарњем састанку Клинике који почиње у 7,45ч. 

• једном недељно начелник ДБРТ обавља визиту ДБРТ са шефовима одсека, главним ВРТ ДБРТ и 

главном сестром БХТ одсека а по потреби и самосталне визите са главним ВРТ ДБРТ. У визити се 

упознаје са реализацијом и документовањем радног процеса и размењује информације са 

запосленим у ДБРТ. Учествује у изради годишњих планова јавних набавки и стручног усавршавања 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 



 

128 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је руководиоцу клинике. 

 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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 радног искуства као руководилац организационе једицине, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

2. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад радиолошких техничара одељења,  

• прави распоред рада радиолошких техничара, 

• предлаже план услуга одељења и прати њихово извршење, и подноси извештај о броју и врсти 

извршених услуга, 

• предлаже план набавке потрошног материјала, ситног материјала и контролише њихову употребу.  

• врши контролу употребе средстава заштите на раду, 

• врши контролу исправности апарата и уређаја,  

• врши надзор над санитарно хигијенским мерама и координира са техничком службом, 

• учествује у едукацији ВРТ и РТ приправника, 

• одговара за фактурисање услуга, медицинског потрошног материјала. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења и главној сестри клинике.  

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  
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- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља послове координације и административно-техничке послове у планирању и реализацији 

радиотерапијских услуга у одељењу; 

• врши тријажу болесника, као и контролу медицинске документације при пријему у одељење, 

• руководи радом административно-информационог система одељења и уноси податке у листе 

заказивања РТ процедура и прати њихову реализацију (први РТ преглед, израда имобилизације, ЦТ 

симулација, за обраду, за РТ); 

• учествује активно у свим процедурама везаним за израду имобилизационих маски, ЦТ терапијску 

симулацију, израду одговарајућих болуса и заштита;  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговорна начелнику одељења, главном радиолошком техничару одељења 

и главној сестри клинике. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци  

 

4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА ЗА 

КОНВЕНЦИОНАЛНУ ТРАНСКУТАНУ РАДИОТЕРАПИЈУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку;  
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• одговоран је за адекватно спровођење конвенционалне транскутане радиотерапије што подразумева 

спровођење конвенционалне радиотерапије мегаволтажним или киловолтажним сноповима зрачења 

као и комбиновано. Код пацијената који се зраче конвенционалном радиотерапијом спроводи се 

план зрачења који је резултат једноставне обраде и 1Д или 2Д планирања зрачног третмана.  

• одговоран је за адекватно спровођење радиотерапије сноповима електрона од 4-22МеВ укључујући и 

комбиновану терапију електронима и фотонима енергија 4-25МВ.  

• организује спровођење терапије малигних и бенигних површинских и плитких лезија (до неколико 

центиметара дубине) рентгенским X-зрачењем од 60 кВ-300 кВ као и палијативну радиотерапију 

мегаволтажним сноповима зрачења са ЛИНАК-а или киловолтним зрачењем или комбиновано.  

• одговоран је за спровођење и зрачење деривата крви на наменском уређају БИОБИМ са цезијумским 

извором зрачење или по потреби и на линеарном акцелератору.  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом. 

 

5. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА ЗА 

КОНФОРМАЛНУ И ИМРТ РАДИОТЕРАПИЈУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одељењу;  

• организује рад на линеарним акцелераторима који су опремљени системима за модерне 

радиотерапијске технике.  

• организује спровођење лечења пацијената напредним техникама зрачења: конформалном терапијом, 

једноставним ИМРТ техникама и напредним ИМРТ техникама. Спровођење зрачења је искључиво у 

мрежном окружењу са наменским информационим системом који контролише параметре 

акцелератора у реалном времену. 

• прати функционисање информационо-верификационог система посебно у сегменту рада 

акцелератора, евидентира проблеме и застоје у раду.  
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• организује начин верификације пацијената на ЕПИД-у (Eлектронски портал, Имиџинг уређај), 

заједно са другим организационим јединицама радиотерапије утврђује начин коришћења и 

периодичност понављања провере позиционирања пацијената (не рачунајући обавезни ПОРТАЛ на 

почетку зрачења).  

• прати функционисање, проток и  архивирање података о зрачењу у току сваке зрачне сеансе 

(аутоматизовано, полуаутоматизовано и кад је потребно мануелно). Исти су доступни у сваком 

тренутку, свим лекарима и на свим радним местима на радиотерапији. Евидентирана евентуалне 

проблеме и застоје у раду 

• у сарадњи са другим шефовима организационих јединица радиотерапије оптимализује начин 

коришћења МВ и КВ имџинга.  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

6. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА ЗА 

ИНТЕРВЕНТНУ БРАХИТЕРАПИЈУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку;  

• одговоран је за спровођење интервентно-радиотерапијске процедуре са циљем самосталног или 

комбинованог лечења разних фаза малигних обољења у оквиру имиџинг базираних (ЦТ, МРИ, ПЕТ, 

ултразвук) 3Д брахитерапијских техника, интерстицијалне или интраоперативне брахитерапије 

(малигноми дојке, аналног канала, простате, саркома екстремитета, ОРЛ локализације, палијације 

рецидива..).  

• одговоран је за процедуре које се изводе се у операционим условима брахитерапијске сале уз разне 

видове анестезије и коришћењем адекватних апликатора.  

• организује спровођење брахитерапије малигних тумора али уз коришћење напредних имиџинг 

техника за локализацију тумора и органа у ризику, чиме је омогућена прецизна калкулација дозе, 
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оптимизација зрачног волумена (ГТВ, ЦТВ, ПТВ), по потреби и ескалација дозе у волумену високог 

ризика (High risk volume).  

• организује спровођење пре-планинг верификације са 2 ортогонална рентгенска филма, пре-

треатмент РТГ верификацију а по потреби и пост-треамент верификацију.  

• одговоран је и прати документацију која је резултат брахитерапијског планирања са волуменима 

органа у ризику и ДВХ анализе (омогућава кориговање следеће апликације и додатно оптимизовање 

лечења брахитерапијском техником), који мора бити сачуван у историји болести.  

• одговоран је спровођење брахитерапије за амбулантне и хоспиталне пацијенте (клинички статус 

захтева хоспиталне услове или је у питању комбиновано лечење конкомитантном хемио-

радиотерапијом). Усклађује “тајминг” брахитерапије са другим модалитетима лечења.  

• проверава праћење услова рада у апликационој сали, праћење рада стерилизатора и предузимање 

корака ако је потребна интервенција на истом. 

• врши преглед стања (бројног стања и стања у погледу могућности и поузданости коришћења) 

катетера  који су намењени ЦТ и МРИ имиџингу т.ј. који су намењени сликом вођеној 

брахитерапији.  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

7. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА ЗА 

КОНВЕНЦИОНАЛНУ БРАХИТЕРАПИЈУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку;  

• одговоран је за организацију и начин рада брахитерапије малигних тумора гинеколошке регије, а по 

потреби и тумора других локализација (бронха, езофагуса, аналног канала и назофарингса) уз 
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коришћење специјално дизајнираних апликатора сходно локализацији у условима седације, 

аналгезије и анестезије.  

• у зависности од клиничких индикација одговоран за организацију и начин рада интракавитарне, 

интралуминалне и интерстицијалне брахитерапије других локализација.  

• одговоран је за функционисање и начин рада процедуре верификације апликатора и органа у ризику 

која се врше са два ренгенска филма који су основа за планирање конвенционалне 2Д брахитерапије.  

• одговоран за организацију и начин рада брахитерапије за амбулантне и хоспиталне пацијенте 

(клинички статус захтева хоспиталне услове или је у питању комбиновано лечење конкомитантном 

хемио-радиотерапијом). Усклађује “тајминг” брахитерапије са другим модалитетима лечења.  

• одговоран је и надгледа услове рада у апликационој сали, за праћење рада стерилизатора и 

предузимање корака ако је потребна интервенција на истом. 

• врши преглед стања (бројног стања и стања у погледу могућности и поузданости коришћења) 

катетера и апликатора и предузима потребне кораке.(КО то ради)  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

8. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА ЗА 

ИМИЏИНГ И ПЛАНИРАЊЕ РАДИОТЕРАПИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито:  

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку;  

• одговоран је процедуре  регистрације и припреме пацијената за планирање и спровођење 

радиотерапије, конвенционалним и неконвенционалним приступом у телерадиотерапији и 

брахитерапији, код амбулантних и хоспиталних пацијената код којих се зрачење спроводи 

самостално или у комбинованом приступу са другим онколошким модалитетима лечења;  

• организује рад амбулантног дела дневне болнице (укључујући активности шалтерског персонала) 

где се обавља разговор са пацијентом, формира се радиотерапијски план и пратећа документација 
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(имобилизациони картон и картон зрачења), одређују услови зрачења и имобилизације, одговоран је 

за организацију и начин рада ЦТ и Rö; 

•  симулатора (првог корака у планирању за зрачење који се обавља уз помоћ имиџинга са РТ и ЦТ 

симулатора, уз консултацију анестезиолога код контрасних снимања (ако се процени да је 

потребно).  

• одговоран за функционисање и начин коришћења имобилизацације прилагођавање индустријских 

имобилизационих система или индивидуално прилагођених заштита формираних у моулдруму.  

• одговоран за проток информација и пратеће документције између хоспиталног и амбулантног дела 

радиотерапије, са имиџинг апарата, из одељења медицинске физике и на радиотерпијским 

апаратима.  

• контролише евиденцију регистрације и документације озрачивања деривата крви.  

• организује рад на РТ симулатору, ЦТ симулатору и на другим пословима везаним за коришћење 

имиџинга у радиотерапији као што су: обраде пацијената за 1Д и 2Д радиотерапију, верификације 

планова зрачења и репозиционирање пацијента у односу на изоцентар.  

• шеф одсека у сарадњи са шефовима одсека за конвенционалну и конформалну радиотерапије 

усклађује и организује рад на системима за планирање радиотерапије т.ј (радним станицама за 

контурисање, преглед и анализу радиотерапијских планова лечења.  

• одговоран је за стање система за позиционирање, имобилизацију и фиксацију и предузима 

неопходне мере у погледу употребе и одржавања.  

• у свим фазама радиотерапије, врши се континуирано праћење тока болести и зрачног третмана 

путем контролног прегледа а по завршеном амбулантном лечењу формира отпуст. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, 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 радиологије или 

радијационе онкологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

9. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ - ШЕФ ОДСЕКА ЗА 

ПЕДИЈАТРИЈСКУ РАДИОТЕРАПИЈУ 
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ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито:  

• обезбеђује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку;  

• одговоран је за спровођење свих модалитета радиотерапијског лечења код малигнома дечијег 

узраста коришћењем рутинских и напредних техника у амбулатним условима.  

• планира и координира све кораке у радиотерапијском процесу који захтева ангажовање других 

организационих јединица у оквиру клинике или изван клинике за радиотерапију код комбинованих 

видова лечења (хируршког, хемиотерпијаког...).  

• организују и обезбеђују присуство анестезиолога у току зрачења када је то неопходно.  

• самостално и по потреби у сарадњи са другим организационим јединицама радиотерапије, планира 

конвенционалну и конформалну терапију и радиотерапију другим напредним ИМРТ техникама или 

брахитерапију.  

• планира најоптималнији начин коришћења и структуру опреме за позиционирање, фиксацију и 

имобилизацију.  

• прати начин зрачења деривата крви за педијатријске пацијенте код којих је предвиђена 

трансплантација.  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

10. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад радиолошких техничара одсека, непосредно у договру са главним 

радиолошким техничарем одељења, предлаже распоред рада радиолошких техничара одсека, 
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• предлаже план услуга одсека, прати извршење планираних услуга и подноси извештај о броју и 

врсти извршених услуга,  

• предлаже план набавке и контролише утрошак рентген филмова, контрастних средстава, 

медицинског и другог потрошног материјала и о томе води обавезне евиденције и извештаје, 

• контролише исправност апарата и уређаја и о затеченом стању подноси извештај главном 

радиолошком техничару одељења,  

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговоран је за хигијенско-техничко одржавање апарата и уређаја, 

• спроводи едукацију радиолошких техничара, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговаран је шефу одсека и главном радиолошком техничару одељења.  

 

УСЛОВИ: 

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом  

 

11. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ И ХЕМИОТЕРАПИЈИ - 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДСЕКА 

 

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад медицинских сестара 

• Прави распоред рада медециснких сестара-техничара  

• прави недељни план апликација.  

• Учествује у едукацији медицинских  сестара техничара и приправника 

• контролише  припрему инструмената за стерилизацију (хладна стерилизација и аутоклав) и завојног 

материјала и стерилизација хируршких компреса и мантила 

• врши контролу евидентирања  књиге стерилизације 

• Врши контролу  евидентирања налаза  биолошке контроле аутоклава инструмената, ваздуха у 

радним просторијама 

• контролише исправност апарата и уређаја и о затеченом стању подноси извештај главном 

радиолошком техничару одељења,  

• врши  контролу припреме  пацијента и документације приликом доласка на прву апликацију.  

• врши контролу података који су унети у IMPAC-u /Хелианту.  

• врши  контролу електронског  ажурирања  фактурисања у Хелианта на   бази утрошених лекова и 

потрошног материјала. 

• предлаже план услуга одсека, прати извршење планираних услуга и подноси извештај о броју и 

врсти извршених услуга,  
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• предлаже план набавки  лекова и потрошног медицинског материјала  

• врши контролу употребе средстава зажтите на раду  

• одговорна је за требовање, дистрибуцију и чување лекова и потрошног медицинског материјала у 

складу са Процедуром за требовање, чување и издавање лекова и потрошног медицинског 

материјала, 

• контролише и проверава стање медицинског инструментаријума                                               

апликатора и фиксатора у сарадњи са радиотерапијским тимом, сходно томе прави годишњи план 

набавки. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• За свој рад одговорна  је шефу одсека и  главном техничару одељења  дневне болнице радиотерапије 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

12. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОТЕРАПИЈИ  

 

ПОСЛОВИ: 

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине-

специјалисте радиологије-радиотерапије и радијационе онкологије за које је оспособљен у току 

специјалистичког стажа и полагањем специјалистичког испита из радиологије и радијационе 

онкологије, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених Системом квалитета 

Института и других утврђених процедура; 

• обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је непосредном 

руководиоцу. 

• учествује у јутарњој визити на одељењу у оквиру које се разматра спровођење дијагностичких 

анализа, договара се о начину обраде и спровођења зрачне терапије, коригује се симптоматска 

терапија по потреби за сваког пацијента сходно учињеним анализама и општем стању пацијента 

• учествује у раду конзилијума у оквиру којег доноси одлуке за зрачну терапију сходно индикацијама 

• самостално обрађује пацијенте за зрачну терапију сходно конзилијарној одлуци, конформалном 

техником на систему за планирање сто обухвата делинеацију органа од ризика и зрацних волумена 

на великом броју пресека добијених на ЦТ симулатору, или конвенционалном техником на Ро 

симулатору сто подразумева планирање више зрачних поља 

• прописује дозу зрачења а по завршетку плана зрачења односно симулације облика и геометрије 

зрачних снопова који обављају физичари, врши анализу дистрибуције дозе зрачења на основу 

хистограма волумне дозе (ДВХ) те одобрава или пак коригује план 

• пре почетка зрачне терапије изводи верификацију прецизности извођења зрачења на Ро симулатору 

а потом стандарно једном недељно у току зрачења а по потреби и чешће 
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• обавља контроле пацијената који су у току зрачне терапије, у својој амбуланти у термину који је за 

сврху предвиђен, ординира симптоматску терапију сходно индикацијама, уводи пацијенте у паузу у 

зрачном третману уколико је неопходно 

• обавља контроле пацијената који су завршили зрачну терапију, у амбуланти II нивоа у термину који 

је за ту сврху предвиђен, упућује пацијента на дијагностичке анализе сходно протоколу 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе онкологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника;  

- на основним студијама година, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије или радијационе 

онкологије, 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

13. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичр, медицинкса 

сетра) сложене послове зрачног третмана за пацијенте код којих се спроводи транскутана 

радиотерпија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија као модалитет у лечењу 

малигних болести. 

• одговоран за документацију која је настала на извршењу радног места.  

• придржава се предвиђених процедура. 

• спроводи контролу заштите на раду (заштите пацијената, особља, простора и апарата  у зони 

јонизујућег зрачења).  

• врши проверу квалитета (QА) РТ третмана.  

• учествује у свим процедурама радиотерапије: Позиционирање пацијента, имобилизација (израда 

термопластичних маски, мулажа,заштита), имиџинг методе (радиографисање покретном апаратуром, 

ЦТ симулатор, Ро симулатор, припрема контрасних средстава), планирање,верификација зрачног 

третмана.  
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• спроводи радиотерапију на Линеарним акцелераторима, и другим високо енергетским апаратима као 

и брахитерапијским апаратима (радиоизотопи), озрачивању крвних продуката (радиоизотопи),  

• даје упуства пацијенту о пирпреми и понашању приликом радиотерапије (познавање 

психоонкологије).  

• примењује одговарајуће мере заштите пацијената и прати нежељена дејства зрачења. 

• спроводи активности стручног усавршавања у области савремених радиотерапијских метода (ИМРТ, 

ВМАТ, Стереотакса).  

• обучен је да самостално ради на дијагностичким машинама које служе у радиотерапији за 

спровођење имиџинг метода, али предходно наведене процедуре издвајају ВРТ на радиотерапији од 

осталих ВРТ/СМР (дијагностика/нуклеарна медицина). 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

14. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ОНКОЛОГИЈИ , ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ 

 

• упознаје пацијента о  предстојећој апликацији и даје писано упуство  о припреми  и саопштава 

термин прве апликације,  

• прави недељни план апликација, 

• врши припрему инструмената за стерилизацију (хладна стерилизација и аутоклав) и завојног 

материјала и стерилизација хируршких компреса и мантила,  

• евидентира контролу стерилизације у књигу стерилизације, свакодневно,  

• евидентира налазе биолошке контроле аутоклава ,инструмената, ваздуха у радним просторијама, 

• врши припрему инструмената и водича у зависности од планиране брахитерапије,   катетера и 

контрасних средстава за РТГ верификацију,  

• врши контролу података који су унети у IMPAC-u /Хелианту,  

• асистира при апликовању локалног анестетика код интерстицијалне брахитерапије,пласирању 

катетера и апликовању контрасног средства, при извођењу апликације и пласирању водича у 

зависности од планиране брахитерапије, фиксирању водича и прати пацијента до командне собе 

брахитерапијског апарата,  
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• даје упуство о хигијенско дијететском режиму по завршеној апликацији и штампане брошуре, 

• опсервира пацијента и апликује одговарајућу терапију по налогу лекара,  

• апликује одговарајућу терапију по налогу лекара у случају инсуфицијенције дисајних путева  код 

интралуминалне брахитерапије, 

• врши едукацију пацијента  и породице о радиотерапијском лечењу (третману) и примени хигјенско-

дијететског  режима у току радиотерапијског лечења (брахитерапијском)  ( хигјена коже и слузокоже 

зрачног поља, одговарајућа исхрана),  

• едукује пацијента о  могућим нежељеним ефектима радиоетрапијског лечења (третмана),  

• учествује у едукацији сестара са средњом и вишом стручном спремом у оквиру континуиране 

медицинске едукације, 

• спроводи едукацију медицинских сестара техничара као и приправника,  

• учестује у клиничким студијама,  

• учествује публиковању стручних радова у реферетним часописима. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

15. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова које обавља медицинска сестра-техничар са средњом стручном спремом у дневној  болници 

радиотерапије-брахитерапији, виша медицинска сестра-техничар:  

• учествује у едукацији сестара са средњом и вишом стручном спремом у оквиру континуиране 

медицинске едукације, 

• спроводи едукацију медицинских сестара техничара као и приправника,  

• учестује у клиничким студијама,  

• учествује публиковању стручних радова у реферетним часописима. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима,  

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

16. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ,  ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• уписује пацијента на листу заказивања брахитерапије (интракавитарна, интралуминална, 

интерстицијална), на основу конзилијарне одлуке  

• упознаје пацијента о  предстојећој апликацији и даје писано упуство  о припреми  и саопштава 

термин прве апликације,  

• прави недељни план апликација, 

• врши припрему инструмената за стерилизацију (хладна стерилизација и аутоклав) и завојног 

материјала и стерилизација хируршких компреса и мантила,  

• користи заштитну опрему и средства, 

• евидентира контролу стерилизације у књигу стерилизације, свакодневно,  

• евидентира налазе биолошке контроле аутоклава ,инструмената, ваздуха у радним просторијама, 

• врши припрему инструмената и водича у зависности од планиране брахитерапије,   катетера и 

контрасних средстава за РТГ верификацију,  

• врши припрему пацијента и документације приликом доласка на прву апликацију,  

• врши контролу података који су унети у IMPAC-u /Хелианту,  

• поставља пацијента у одговарајући положај након апликоване  премедикације, 

• асистира при апликовању локалног анестетика код интерстицијалне брахитерапије,пласирању 

катетера и апликовању контрасног средства, при извођењу апликације и пласирању водича у 

зависности од планиране брахитерапије, фиксирању водича и прати пацијента до командне собе 

брахитерапијског апарата,  

• збрињава пацијента након завршеног брахитерапијског третмана, 

• даје упуство о хигијенско дијететском режиму по завршеној апликацији и штампане брошуре, 

• даје извештај лекара са термином за следећу апликацију,  

• опсервира пацијента и апликује одговарајућу терапију по налогу лекара,  

• апликује одговарајућу терапију по налогу лекара у случају инсуфицијенције дисајних путева  код 

интралуминалне брахитерапије, 

• распрема инструменте и водиче и припрема их  за стерилизацију, 
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• врши едукацију пацијента  и породице о радиотерапијском лечењу (третману) и примени хигјенско-

дијететског  режима у току радиотерапијског лечења (брахитерапијском)  ( хигјена коже и слузокоже 

зрачног поља, одговарајућа исхрана),  

• едукује пацијента о  могућим нежељеним ефектима радиоетрапијског лечења (третмана),  

• врши електронскo ажурирање фактурисања у Хелианта на   бази утрошених лекова и потрошног 

материјала, 

• архивира брахитерапијски картон у  радиотерапијску фасциклу  са ИОРС  историјом,  

• врши едукацију сестара са средњом стручном спремом у оквиру контунуиране медицинске 

едукације, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

17. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада и послове и задатке 

медицинске сестре-техничара за које је оспособљен у току школовања и у одговарајућим облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• припрема пацијента и документацију за први разговор са лекаром,  

• контролише податке који су унети у IMPAC-u/Хелианту,  

• упознаје пацијента о предстојећој  изради имобилизационих система, о предстојећој ЦТ симулацији, 

радиотерапијском третману и могућим нежељеним ефектима,  

• припрема документацију и опсервира пацијента  у току радиотерапијског третмана за контролни 

преглед, по налогу лекара уз одговарајуће упуте,  

• упућује пацијента на лабараторијске анализе и додатне дијагностичке прегледе,  

• опсервира  пацијента са манифестацијама нежељених ефеката у току радиотерапијског третмана, 

• збрињава пацијента у ургентним стањима (инсуфицијенција дисајног простора, хеморагијски 

синдром, неуролошки дефицити, синдром вене каве супериор, статус епилептикус), 

• доставља документацију и одводи пацијента у амбулантну за пријем, у случају да је неопходно 

спровести хитан пријем,  

• прослеђује одељењу преузету радиотерапијску историју од радиолошког техничара са одговарајућег 

радиотерапијског апарата,  
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• прихвата крв и деривате крви из других установа, региструје и заводи у регистар за зрачење крви и 

деривата крви, позива специјалисту да потврди препоручену дозу, потписани картон од стране 

лекара доставља медицинском физичару, обрачунат картон од медицинског физичара, крв и 

деривате крви доставља на апарат у пратњи особе која је доставила крв, 

• предаје одговарајућу документацију болеснику на дан отпуста (отпусна листа, путни налог),  

• даје упуства о примени хигијенско дијететског режима у кућним условима и преко шалтера 

информација  у одговарајућем термину заказује контролни преглед у одговарајућу амбуланту, 

• врши електронскo ажурирање фактурисања у Хелианта,утрошених лекова и потрошног материјала,  

• архивира радиотерапијску фасциклу са ИОРС историјом, 

• архивира зрачне картоне зрачене крви и деривата крви,  

• едукује пацијента  и породицу о радиотерапијском лечењу (третману), примени хигјенско-

дијететског   режима у току радиотераписког лечења (третмана), ( хигијена коже и слузокоже 

зрачног поља, одговарајућа исхрана),   могућим нежељеним ефектима радиотерапијског лечења 

(третмана),  

• довози и одвози болеснике на зрачење са болесничких одељења Клинике, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

04.05.00.00 Одељење радиотерапијске физике  

 

Ред.бр. 

Шифра радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  04.05.00.01 Медицински физичар - Начелник одељења  1 

2.  04.05.00.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

техничар одељења 

1 

3.  04.05.00.03 

Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 2 

04.05.01.00   Одсек за дозиметрију у радиотерапији 

4.  04.05.01.01 Медицински физичар специјалиста - Шеф 

одсека за диозиметрију у радиотерапији 

1 

5.  04.05.01.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

1 
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техничар одсека 

6.  04.05.01.03 Медицински физичар 2 

7.  04.05.01.04 Медицински физичар специјалиста 1 

8.  04.05.01.05 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 

1 

04.05.02.00    Одсек за планирање транскутане радиотерапије 

9.  04.05.02.01 Медицински физичар специјалиста - Шеф 

одсека за планирање транскутане 

радиотерапије 

1 

10.  04.05.02.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

техничар одсека 

1 

11.  04.05.02.03 Медицински физичар специјалиста 2 

12.  04.05.02.04 Медицински физичар 4 

13.  04.05.02.04 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији 

1 

04.05.03.00    Одсек за планирање брахитерапије 

14.  04.05.03.01 Медицински физичар специјалиста - Шеф 

одсека за планирање брахитерапије 

1 

15.  04.05.03.02 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији - Главни радиолошки 

техничар одсека 

 1 

16.  04.05.03.03 Медицински физичар 3 

17.  04.05.03.04 Виши радиолошки техничар у 

радиотерапији  

 

 

1. МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР - НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА РАДИОТЕРАПИЈСКЕ  ФИЗИКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред дневних послова и задатака из своје струке - медицинска физика,  који су  дефинисани у опису 

послова одељења и одсека, руководи процесом рада одељења које укључује и следеће активности:  

• организује координира и контролише стручно, адекватно, континуирано и благовремено одвијање 

процеса рада из домена медицинске радиотерапијске физике и дозиметрије  зрачења;  

• остварује увид у број пацијената за планирање радиотерапије (за све модалитете терапије) и по 

потреби усмерава активности у одељењу. 

• заједно са шефовима одсека дефинише приорете у планирању терапије на дневном нивоу на основу 

структуре пацијената који чекају планирање радиотерапије у одељењу медицинске физике . Поред 

пацијената који су на редовном распореду за све модалитете радиотерапије, структура пацијената  

која чека приоритетно планирање терапије утиче на дневни план активности и то су: Педијатријски 

пацијенти, пацијенти са претећом фрактуром, пацијенти са СВЦ, пацијенти за инервентну 

брахитерапију  (због крварења),  зрачење деривата крви на акцелератору, пацијенти за хемо-

радиотерапију који захтевају одређени тајминг за започињање терапије и сл. 

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава нетипичне клиничке случајеве 

(планирање транскутане радиотерапије и планирање брахитерапије)  

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава и анализира  нетипичне 

дозиметријске резултате  и евентуалне проблеме у верификацији пацијената за напредне технике 

зрачења  

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада; 

• предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама;  

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме у одељењу медицинске физике, 

уређаја и машина, у складу са њиховим техничко-технолошким карактеристикама, уредно 

одржавање, сервисирање и баждарење; 
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• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу радиотерапијске опреме, уређаја и 

машина, у складу са њиховим техничко-технолошким карактеристикама, уредно одржавање, 

сервисирање и баждарење. 

• утврђује потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних активности из 

делокруга рада одељења (службе/клинике), а које су у складу са постављеним циљевима и 

Правилником о ближим условима за уређивање поступка јавне набавке.  

• обезбеђује имплементацију и спровођење савремених принципа и метода у медицинској 

радиотерапијској физици, дозиметрији зрачења, систему одржавања радиотерапијске опреме и 

уређаја и заштити од јонизујућег зрачења и врши надзор над применом ових принципа и метода,  

• одговоран је за организацију, израду предлога за набавку радиотерапијске и дозиметријске опреме,  

• организује припремне активности и радње неопходне за пуштање у рад радиотерапијске опреме и 

затворених извора зрачења (нове и сервисиране),  

• одговоран је за израду извештаја и предлога плана рада и плана набавке радиотерапијске и 

дозиметријске опреме и уређаја  

• одговоран је за израду плана усавршавања за запослене одељења,  

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одељења према оболелима, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран директору клинике. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области физике: 

- 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 

- Положен стручни испит у складу са законом, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

- најмање три године радног искуства као руководилац организационе једицине. 

 

2. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад радиолошких техничара одељења,  

• прави распоред рада радиолошких техничара, 

• предлаже план услуга одељења и прати њихово извршење, и подноси извештај о броју и врсти 

извршених услуга,  

• предлаже план набавке потрошног материјала, ситног материјала и контролише њихову употребу,  

• врши контролу употребе средстава заштите на раду, 

• врши контролу исправности апарата и уређаја,  

• врши надзор над санитарно хигијенским мерама и координира са техничком службом, 

• учествује у едукацији ВРТ и РТ приправника, 
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• одговара за фактурисање услуга, медицинског потрошног материјала, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима, 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења и главној медицинској сестри клинике.  

 

УСЛОВИ:  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• уводи урађене CT пресеке (imaging) са CT симулатора (преко сервера) корегистрацијом (провера 

личних података пацијената, ID пацијената,…) у систем за планирање, ARIA или XIO; 

• врши контурисање волумена (спољашње контуре тела) на сваком CT пресеку (imaging-u), 

дефинисање маркација, система за имобилизацију и положаја пацијента; 

• врши фузионисање дијагностичких CT-а и MR-а, са тераписјким CT-ом, у циљу прецизнијег 

планирања и спровођења РТ третмана; 

• обавља повезивање РТ планова код пацијената који се репланирају, са њиховим ранијим плановима 

РТ третмана; 

• врши пребацивање урађених VS планова из система XIO у систем ARIA;  

• врши корелацију планова у фази планирања између лекара и физичара; 

• врши заказивање готових планова по апаратима и преверава исте пре спровођења РТ третмана; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада; 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Високо образовање из области здравства:  

- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  
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- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

  

4. МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА - ШЕФ ОДСЕКА ЗА ДОЗИМЕТРИЈУ У 

РАДИОТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред дневних послова и задатака из своје струке - медицинска физика,  који су  

дефинисани у опису послова  одсека, руководи процесом рада одсека које укључује и следеће активности:  

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку,  

• остварује увид у број пацијената за планирање радиотерапије (за све модалитете терапије) и по 

потреби усмерава активности у одељењу. 

• заједно са сарадницима у одсеку дефинише приорете  везано за дозиметрију, QА и верификацију 

плана зрачења за напредне технике зрачења на дневном нивоу а на основу структуре пацијената који 

су припремљени за верификацију.  

• остварује увид у  стање  и функионисање акцелератора и дозиметријске опреме и процењује да ли је 

потребна додатна провера или  дозиметријска контрола. 

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава нетипичне ситуације (QА, 

дозиметрија, верификација плана зрачења за пацијенте  који се зраче напредним техникама)  

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава и анализира  нетипичне 

дозиметријске резултате  и евентуалне проблеме у верификацији пацијената за напредне технике 

зрачења  

• обавља самостално или у тиму послове и задатке медицинског  радиотерапијског физичара  и 

консултације у вези система одржавања радиотерапијске опреме и уређаја (послови у домену: 

детекције, дозиметрије, стандардизације, одржавања, контроле затворених извора зрачења и уређаја 

који производе јонизујућа зрачења, као и заштите од јонизујућег зрачења),  

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области физике, физичке хемије: 

- 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; 
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- 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 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом, 

- најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима. 

 

5.  МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА - ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

ТРАНСКУТАНЕ РАДИОТЕРАПИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред дневних послова и задатака из своје струке - медицинска физика,  који су  дефинисани у опису 

послова  одсека, руководи процесом рада одсека које укључује и следеће активности:  

• Организује, координира и контролише  стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку,   

• остварује увид у број пацијената за планирање радиотерапије (за све модалитете терапије) и по 

потреби усмерава активности у одсеку. 

• заједно са сарадницима одсека дефинише приорете у планирању терапије на дневном нивоу на 

основу структуре пацијената који чекају планирање радиотерапије у одељењу медицинске физике. 

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава нетипичне клиничке случајеве 

(област планирања транскутане радиотерапије). 

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава и анализира  нетипичне 

дозиметријске резултате  и евентуалне проблеме у верификацији пацијената за напредне технике 

зрачења  

• обавља самостално или у тиму послове и задатке медицинског  радиотерапијског физичара  и 

консултације у вези одржавања система за планирање радиотерапије, РТ симулатора и ЦТ 

симулатора (послови у домену: QА, дозиметрије ѕа верификацију РТ планова, стандардизације, 

одржавања и функционисања опреме у мрежном окружењу).  

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области физике, физичке хемије: 

- 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.  
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Додатна знања / испити / радно искуство 

- специјалистички испит 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

6. МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА - ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

БРАХИТЕРАПИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред дневних послова и задатака из своје струке - медицинска физика,  који су  дефинисани у опису 

послова  одсека, руководи процесом рада одсека које укључује и следеће активности:  

• Организује, координира и контролише  стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку,   

• остварује увид у број пацијената за планирање брахитерапије (за све модалитете брахитерапије - 

интракавитарну, интралуминална, интерстицијана, напредна 3Д брахитерапија) и по потреби 

усмерава активности у одсеку 

• заједно са шефовима медицинских одељења и одсека дефинише приорете у планирању брахтерапије 

и на дневном нивоу на основу структуре пацијената код којих се спроводи брахитерапија. 

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава нетипичне клиничке случајеве 

(област планирања стандардне брахитерапије и  3Д брахитерапије)  

• организује и спроводи заједно са шефом одсека за дозиметрију калибрацију извора за брахитерапију, 

пријема новог извора и враћање истрошеног-старог извора. 

• организује, помаже другим сарадницима  или самостално решава и анализира  нетипичне вредности 

у брахитерапијском плану ѕрачења и евентуалне проблеме у верификацији пацијената за напредне 

технике зрачења (пацијенти код којих се спроводи и транскутана терапија и брахитерапија)   

• обавља самостално или у тиму послове и задатке медицинског   физичара  и консултације у вези 

система одржавања брахитерапијске опреме и уређаја (послови у домену:  дозиметрије у 

брахитерапији, стандардизације, одржавања и контроле затворених извора зрачења ), планирања 

набавке извора зрачења за брахитерапију.  

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области физике, физичке хемије: 

- 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 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом, 
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-најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима 

 

7. МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• 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  послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих се 

спроводе једноставне технике зрачења 1D транскутана радиотерапија са мегаволтажним X-

зрачењем, електронима и киловолтним X-зрачењем; 

• обавља самостално  послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих се 

спроводи зрачење деривата крви на Линеарним акцелераторима; 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих 

се спроводи стандардна транскутана радиотерапија; 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар или медицинска сестра) послове планирања индивидуалног зрачног третмана 

за пацијенте код којих се спроводи  конвенционална брахитерапија; 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар или медицинска сестра) послове планирања индивидуалног зрачног третмана 

за пацијенте  код којих се спроводи  ИГБТ, 3Д  и интервентна  брахитерапија; 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте  код којих 

се спроводи  конформална радиотерапија; 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар ) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте  код којих 

се спроводи   ИМРТ техника зрачења;  

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничара) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте  код којих 

се спроводи  стереотаксична терапија; 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар или медицинска сестра) послове планирања индивидуалног зрачног третмана 

за пацијенте  код којих се спроводи  Волуметријски модулисана радиотерапија (ВМАТ); 

• обавља самостално  послове верификације ИМРТ  радиотерапијског плана зрачења пацијента (са 

опремом за верификацију ИМРТ плана) која укључује и анализу  планиране и верификоване дозе за 

сваког пацијента индивидуално; 

• обавља самостално  послове верификације ВМАТ  радиотерапијског плана зрачења пацијента  која 

укључује и анализу  планиране и верификоване дозе за сваког пацијента индивидуално. 

Верификација плана зрачења подразумева два нивоа верификације: Екстерна верификација слична 

верификацији ИМРТ плана и други  коришћењем  kV имиџинга, MV CBCT-a и софтверских алата за 

анализу одступања, 2D и 3D EPID дозиметрије; 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар) послове 

евалуације радиобиолошког ефекта зрачења,  (стандардни третмани зрачења, ре-третмани, 

концентровани режими зрачења, протраховани режими зрачења, хиперфракционирање и 

хипофракционирани режими зрачења);   

• обавља самостално  послове дневне контроле Линеарних акцелератора (провера оутпута машине, 

симетрије снопова, енергије зрачења, заравњености снопа)  са стандардним уређајима за QА; 

• обавља самостално  послове периодичне контроле Линеарних акцелератора (провера оутпута 

машине, симетрије снопова, енергије зрачења, заравњености снопа) које укључују додатну проверу и 

анализу снопова зрачења коришћењем опреме за Релативну дозиметрију у радиотерапији и опреме 

за Апсолутну дозиметрију; 

• обавља самостално  послове периодичне контроле Линеарних акцелератора (провера оутпута 

машине, симетрије снопова, енергије зрачења, заравњености снопа, брзине дозе, линеарност оутпута, 
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дубинске дозе, проверу оутпут фактора, фактора расејања, оутпута динамичких и класичних 

филтера, механичких параметара машине (гентри, колиматор третмански сто, ласери, ...);  

• обавља самостално  послове иницијалног тестирања свих уређаја на радиотерапији (Акцелератори, 

Симулатори, Брахитерапијске машине, дозиметријска опрема, рентген уређаји за брахитерапију, 

системи за планирање радиотерапије, системи за планирање брахитерапије, ...); 

• обавља самостално  послове комисионирања свих поменутих уређаја и према предвиђеним 

протоколима уводи у клиничку праксу; 

• обавља самостално  послове дневне (по потреби)  и периодичне контроле уређаја за брахитерапију; 

• обавља самостално  послове дозиметрије и калибрације извора зрачења за брахитерапију; 

• обавља самостално  послове контроле Система за планирање транскутане радиотерапије ; 

• обавља самостално  послове контроле Система за планирање брахитерапије; 

• обавља самостално  проверу ласера и механичких параметара РТ Симулатора ако постоји сумња да 

су изван толеранција за клиничку употребу; 

• обавља самостално  послове периодичне контроле ЦТ Симулатора ако постоји сумња да су изван 

толеранција за клиничку употребу (провера ЦТ броја, дисторзије слике, униформности, тачкасте 

резолуције, „шума“ у слици, контрастне резолуције); 

• обавља самостално  послове контроле Record&Verify информационог система, функционисања 

мрежног окружења које укључује сву горе поменуту опрему ( акцелератори, РТ симулатор, ЦТ 

Симулатор, Микроселектрон, Рентген за брахитерапију, ТПС радне станице,  Дозиметријске радне 

станице...); 

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке а из домена примене 

јонизујућег зрачења у медицинске сврхе,  детекције зрачења, дозиметрије, стандардизације, 

терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења и друге 

послове за које је оспособљен током студија и послове и задатке за које је посебно едукован; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места; као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада. 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

Високо образовање физике, физичке хемије: 

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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8. МЕДИЦИНСКИ  ФИЗИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално  послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих се 

спроводе једноставне технике зрачења 1D транскутана радиотерапија са мегаволтажним X-

зрачењем, електронима и киловолтним X-зрачењем, 

• обавља самостално  послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих се 

спроводи зрачење деривата крви на Линеарним акцелераторима, 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих 

се спроводи стандардна транскутана радиотерапија, 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар или медицинска сестра) послове планирања индивидуалног зрачног третмана 

за пацијенте код којих се спроводи  конвенционална брахитерапија, 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар или медицинска сестра) послове планирања индивидуалног зрачног третмана 

за пацијенте  код којих се спроводи  ИГБТ, 3Д  и интервентна  брахитерапија, 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте  код којих 

се спроводи  конформална радиотерапија, 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар ) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте  код којих 

се спроводи   ИМРТ техника зрачења,  

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничара) послове планирања индивидуалног зрачног третмана за пацијенте  код којих 

се спроводи  стереотаксична терапија, 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар, виши 

радиолошки техничар или медицинска сестра) послове планирања индивидуалног зрачног третмана 

за пацијенте  код којих се спроводи  Волуметријски модулисана радиотерапија (ВМАТ), 

• обавља самостално  послове верификације ИМРТ  радиотерапијског плана зрачења пацијента (са 

опремом за верификацију ИМРТ плана) која укључује и анализу  планиране и верификоване дозе за 

сваког пацијента индивидуално, 

• обавља самостално  послове верификације ВМАТ  радиотерапијског плана зрачења пацијента  која 

укључује и анализу  планиране и верификоване дозе за сваког пацијента индивидуално. 

Верификација плана зрачења подразумева два нивоа верификације: Екстерна верификација слична 

верификацији ИМРТ плана и други  коришћењем  kV имиџинга, MV CBCT-a и софтверских алата за 

анализу одступања, 2D и 3D EPID дозиметрије, 

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичар) послове 

евалуације радиобиолошког ефекта зрачења,  (стандардни третмани зрачења, ре-третмани, 

концентровани режими зрачења, протраховани режими зрачења, хиперфракционирање и 

хипофракционирани режими зрачења).   

• обавља самостално  послове дневне контроле Линеарних акцелератора (провера оутпута машине, 

симетрије снопова, енергије зрачења, заравњености снопа)  са стандардним уређајима за QА, 

• обавља самостално  послове периодичне контроле Линеарних акцелератора (провера оутпута 

машине, симетрије снопова, енергије зрачења, заравњености снопа) које укључују додатну проверу и 

анализу снопова зрачења коришћењем опреме за Релативну дозиметрију у радиотерапији и опреме 

за Апсолутну дозиметрију, 

• обавља самостално  послове периодичне контроле Линеарних акцелератора (провера оутпута 

машине, симетрије снопова, енергије зрачења, заравњености снопа, брзине дозе, линеарност оутпута, 

дубинске дозе, проверу оутпут фактора, фактора расејања, оутпута динамичких и класичних 

филтера, механичких параметара машине (гентри, колиматор третмански сто, ласери, ...),  

• обавља самостално  послове иницијалног тестирања свих уређаја на радиотерапији (Акцелератори, 

Симулатори, Брахитерапијске машине, дозиметријска опрема, рентген уређаји за брахитерапију, 

системи за планирање радиотерапије, системи за планирање брахитерапије, ...), 

• обавља самостално  послове комисионирања свих поменутих уређаја и према предвиђеним 

протоколима уводи у клиничку праксу, 
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• обавља самостално  послове дневне (по потреби)  и периодичне контроле уређаја за брахитерапију, 

• обавља самостално  послове дозиметрије и калибрације извора зрачења за брахитерапију, 

• обавља самостално  послове контроле Система за планирање транскутане радиотерапије,  

• обавља самостално  послове контроле Система за планирање брахитерапије, 

• обавља самостално  проверу ласера и механичких параметара РТ Симулатора ако постоји сумња да 

су изван толеранција за клиничку употребу, 

• обавља самостално  послове периодичне контроле ЦТ Симулатора ако постоји сумња да су изван 

толеранција за клиничку употребу (провера ЦТ броја, дисторзије слике, униформности, тачкасте 

резолуције, „шума“ у слици, контрастне резолуције ...),  

• обавља самостално  послове контроле Record&Verify информационог система, функционисања 

мрежног окружења које укључује сву горе поменуту опрему ( акцелератори, РТ симулатор, ЦТ 

Симулатор, Микроселектрон, Рентген за брахитерапију, ТПС радне станице,  Дозиметријске радне 

станице...), 

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке а из домена примене 

јонизујућег зрачења у медицинске сврхе,  детекције зрачења, дозиметрије, стандардизације, 

терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења и друге 

послове за које је оспособљен током студија и послове и задатке за које је посебно едукован, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине, 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима, 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области физике, физичке хемије: 

- 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 

- Положен стручни испит у складу са законом, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад радиолошких техничара одсека, непосредно у договру са главним 

радиолошким техничарем одељења, предлаже распоред рада радиолошких техничара одсека, 

• предлаже план услуга одсека, прати извршење планираних услуга и подноси извештај о броју 

и врсти извршених услуга,  

• предлаже план набавке и контролише утрошак рентген филмова, контрастних средстава, 

медицинског и другог потрошног материјала и о томе води обавезне евиденције и извештаје, 

• контролише исправност апарата и уређаја и о затеченом стању подноси извештај главном 

радиолошком техничару одељења,  
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• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговоран је за хигијенско-техничко одржавање апарата и уређаја, 

• спроводи едукацију радиолошких техничара, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области 

безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима и Пословним кодексом; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговаран је шефу одсека и главном радиолошком техничару одељења.  

 

УСЛОВИ:  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

10. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално или као део медицинског тима (радиолог, медицински физичр, медицинкса 

сетра) сложене послове зрачног третмана за пацијенте код којих се спроводи транскутана 

радиотерпија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија као модалитет у лечењу 

малигних болести. 

• одговоран за документацију која је настала на извршењу радног места.  

• придржава се предвиђених процедура. 

• спроводи контролу заштите на раду (заштите пацијената, особља, простора и апарата  у зони 

јонизујућег зрачења).  

• врши проверу квалитета (QА) РТ третмана.  

• учествује у свим процедурама радиотерапије: Позиционирање пацијента, имобилизација (израда 

термопластичних маски, мулажа,заштита), имиџинг методе (радиографисање покретном 

апаратуром,ЦТ симулатор, Ро симулатор, припрема контрасних средстава), планирање,верификација 

зрачног третмана.  

• спроводи радиотерапију на Линеарним акцелераторима, и другим високо енергетским апаратима као 

и брахитерапијским апаратима (радиоизотопи), озрачивању крвних продуката (радиоизотопи),  

• даје упуства пацијенту о пирпреми и понашању приликом радиотерапије (познавање 

психоонкологије).  

• примењује одговарајуће мере заштите пацијената и прати нежељена дејства зрачења. 

• спроводи активности стручног усавршавања у области савремених радиотерапијских метода 

(ИМРТ,ВМАТ, Стереотакса).  

• обучен је да самостално ради на дијагностичким машинама које служе у радиотерапији за 

спровођење имиџинг метода, али предходно наведене процедуре издвајају ВРТ на радиотерапији од 

осталих ВРТ/СМР (дијагностика/нуклеарна медицина). 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 
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• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 
04.06.00.00  Одељење радиолошке дијагностике 

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив послова 

Број 

извршилаца 

1.  04.06.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиолошког дијагностици - Начелник 

одељења 

1 

2.  04.06.00.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

техничар одељења 

1 

3.  04.06.00.03 Медицинска сестра/техничар у 

дијагностици 

3 

04.06.01.00   Одсек дијагностике болести дојке 

4.  04.06.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиолошкој дијагностици - Шеф одсека 

1 

5.  04.06.01.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

техничар одсека 

1 

6.  04.06.01.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиолошкој дијагностици 

5 

7.  04.06.01.04 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици 

8 

8.  04.06.01.05 Медицинска сестра/ техничар у 

дијагностици 

3 

9.  04.06.01.06 Технички секретар 1 

04.06.02.00    Одсек за компјутеризовану томографију и магнетну резонанцију 

10.  04.06.02.01 Доктор медицине специјалиста у 1 
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радиолошкој дијагностици - Шеф одсека 

11.  04.06.02.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

техничар одсека 

1 

12.  04.06.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиолошкој дијагностици 

6 

13.  04.06.02.04 Медицински физичар 1 

14.  04.06.02.05 Доктор медицине 2 

15.  04.06.02.06 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици 

5 

16.  04.06.00.07 Медицинска сестра/ техничар у 

дијагностици 

2 

17.  04.06.02.08 Технички секретар 1 

04.06.03.00    Одсек за ултразвучну дијагностику и конвенционалну 

дијагностику 

18.  04.06.03.01 Доктор медицине специјалиста у 

радиолошкој дијагностици - Шеф одсека 

1 

19.  04.06.03.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

техничар одсека 

1 

20.  04.06.03.03 Доктор медицине специјалиста у 

радиолошкој дијагностици 

6 

21.  04.06.00.04 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици 

3 

22.  04.06.03.05 Медицинска сестра/ техничар  у 

дијагностици 

2 

23.  04.06.02.06 Технички секретар 1 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ - 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

 ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише  стручно, адекватно и континуирано одвијање процеса рада у 

одељењу; 

• предлаже распоред рада, 

• одређује састав екипе за одређене делатности,  

• планира интерног требовања лекова и потрошног медицинског материјала,  

• планира прегледа,  

• врши форматизовање медицинске документације у својој организационој јединици, дефинисање и 

проверу заказивања дијагностичког прегледа и интервентне методе према индикацијама у складу са 

медицином заснованом на доказима,  

• контролише примену шифрарника услуга,  

• одређује ординирајућег лекара за конзилијум за непалпабилне промене, медицинску документацију 

и контролу заказивања за конзилијум за непалпабилне промене у складу са објективним 

параметрима медицине засноване на доказима;  

• за процену стања опреме у својој организационој јединици: верификкује захтев за сервисирање 

опреме и верификује захтев за калибрисање опреме, правилно руковање апаратима сходно 

упутствима произвођача. 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор 

над дијагностичким методама у праћењу терапије; 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 
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• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је директору клинике. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из радиологије, 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 радиологије, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- специјалистички испит;  

- звање наставник или сарадник; 

- најмање три године радног искуства као руководилац организационе једицине,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ - ШЕФ 

ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито:  

• организује, координира и контролише  стручно, адекватно и континуирано одвијање процеса рада у 

одсеку; 

• одговоран је процедуре  регистрације и припреме пацијената за спровођење радиолшке дијагностике 

у онкологији, како код амбулантних, тако и хоспиталних пацијената, за модалитете дијагностике 

који се односе на дати одсек,  

• организује рад амбулантног дела радиолошких прегледа, укључујући активности шалтерског 

персонала, где се формира план рада и пратећа документација, одређују услови радиолошког 

прегледа, 

• одговоран је за организацију и начин рада, уз консултацију анестезиолога код контрасних снимања 

(ако се процени да је потребно),  

• одговоран за функционисање и начин коришћења уређаја,  

• одговоран за проток информација и пратеће документције између хоспиталног и амбулантног дела 

ИОРС, 

• контролише евиденцију регистрације и документације пацијената,  

• организује рад на дијагностичким уређајима,  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, 
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• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да изврши упознавање са радом у организационој јединици за коју је надлежан нових 

запослених лекара 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из радиологије, 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 радиологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

 

3. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад радиолошких техничара одељења, непосредно и у договору са главним 

радиолошким техничарем службе, предлаже распоред рада радиолошких техничара одељења, 

• предлаже план услуга одељења, прати извршење планираних услуга и подноси извештај о броју и 

врсти извршених услуга у одељењу, 

• предлаже план набавке потрошног материјала и ситног инвентара и контролише њихов утрошак у 

одељењу, 

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• контролише исправност апарата и уређаја и о нађеном стању подноси извештај начелнику одељења 

и главном радиолошком техничару службе, 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом, 

• учествује у едукацији виших радиолошких техничара и радиолошких техничара приправника, 

• одговара за фактурисање услуга, медицинског потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења и  главној медицинској сестри клинике. 

. 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

4. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• организује и координира рад радиолошких техничара одсека, непосредно у договру са главним 

радиолошким техничарем одељења, предлаже распоред рада радиолошких техничара одсека, 

• предлаже план услуга одсека, прати извршење планираних услуга и подноси извештај о броју и 

врсти извршених услуга,  

• предлаже план набавке и контролише утрошак рентген филмова, контрастних средстава, 

медицинског и другог потрошног материјала и о томе води обавезне евиденције и извештаје, 

• контролише исправност апарата и уређаја и о затеченом стању подноси извештај главном 

радиолошком техничару одељења,  

• контролише употребу средстава заштите на раду, 

• одговоран је за хигијенско-техничко одржавање апарата и уређаја, 

• спроводи едукацију радиолошких техничара, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговаран је шефу одсека и главном радиолошком техничару одељења.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  
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- најмање три године радног искуства на одговарајућим посовима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

 

5. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине - 

специјалисте радиологије за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита из радиологије, 

• води дијагностички преглед/интервентну методу,  

• спроводи конзилијарне одлуке,  

• израђује извештај о извршеном дијагностичком прегледу/интервентној методи, 

• обавља комуникацију са пацијентом ,  

• апликује контрастно средство,  

• обавља и друге послове за конзилијум за непалпабине промене по налогу непосредног руководиоца 

у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова;  

• специјалиста радиолог, акредитован за скрининг врши: друго и супервизијско читање достављених 

мамографија из ДЗ/КБЦ-а, индиковање, реализацију и тумачење допунских прегледа (мамографија, 

УЗ, МР дојки, перкутана биопсија/обележавање непалпабилних промена у дојкама),  

• води документацију у свом домену, клиничку контролу квалитета достављених мамографија из 

ДЗ/КБЦ-а, комуникацију са координаторима за скрининг из Института, спроводи принципе 

Националног програма раног откривања рака дојке, обуку радиолога из других установа за прво 

читање, друго читање мамографија и супервизијско читање мамографија у скринингу,  

• поштује наменско радно време за скрининг које је дефинисано у распореду рада за дату недељу;  

• у оквиру конзилијума за непалпабилне промене врши: анализу клиничког случаја и радиолошке 

документације, предлог допунских радиолошких метода у индикованим случајевима, формулацију 

одлуке у складу са медицином заснованом на доказима, комуникацију са пацијентом ради тумачења 

одлуке и даљег поступка, обавља и друге послове за по налогу непосредног руководиоца у складу са 

Правилником о организацији и систематизацији послова, правилно руковање апаратима сходно 

упутствима произвођача. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из радиологије, 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 радиологије, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит;  
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- лиценца;  

- специјалистички испит;  

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• оспособљавање на прописан начин за самосталан, специјалистички лекарски рад у оквиру 

одговарајуће гране медицине, по прописаном програму и под надзором и контролом овлашћених 

лекара, 

• према програму и плану специјализације, а на основу упута добијеног на Медицинском факултету 

Универзитета у Београду, у континуитету и у дефинисаном року од четири године, обавља 

практичне вештине и похађа теоријску наставу у одређеним наставним базама, полаже колоквијуме 

и завршни испит у складу са Правилником о специјализацијама 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- 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, 

- просечна оцена већа од 8, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци.  

 

 

7. МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке дипломираног 

физикохемичара из домена спектроскопских снимања, дифузионог МР имиџинга, перфузионог 

МР снимања, дифузионог тензорског имиџинга и трактографије и функционалног имиџинга, као 

и друге послове за које је оспособљен током студија и послове и задатке за које је посебно 

едукован, 
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• прати нова научна достигнућа и технике снимања у области дијагностике магнетном резонанцом 

и предлаже њихово имплементирање у клинички рад, као и укључивање у едукационе програме, 

• оптимизује протоколе прегледа на свим дијагностичким уређајима,  

• применњује нове функционалне методе,  

• контролише квалитет рада и слике дијагностичких уређаја. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Високо образовање из области физичке хемије: 

- 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;  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци.  

 

 

8. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• управља изворима јонизирајућег зрачења и радиолошким поступцима:примање и тријажа болесника 

према хитности и специјалностима радиолошких испитивања, узимање анамнезе ради утврђивања 

евентуалне контраиндикације за изводење радиолошких испитивања  (у договору са радиологом). 

• припрема контрастна средства потребних за извођење радиолошких испитивања као и њихово 

иницирање (осим у извесним случајевима када то ради радиолог);  

• спроводи мере заштите од јонизирајучег зрачења, посебно одређивањем тачних параметара за време 

просветљавања и снимања.  

• примењује заштитну опрему за болесника и  медицинских сарадника; 

• припрема радиолошке апаратуре и прибора, као и заштитних уређаја за личну и другу заштиту од 

радијације, одржавање апаратуре и прибора; 

• извештава о извршеним испитивањима; 

• планира извршење испитивања; 

• припрема антишок терапију (код реакција на примењено  контрастно средство); 

• врши рендгеноскопију-просветљавање (припрема апаратуре, прибора и свих потребних 

средстава;организација дневног рада;учествовање у просветљавању и  током циљаних и прегледних 

снимања - асистенција код прегледа; 

• учествовујекод свих инвазивних и осталих испитивања - контрастних;самостално просветљавање 

(код снимања апаратуром где је потребно претходно оријентирање просветљавањем ради 

утврђивања поља и тренутка снимања); 

• врши радиографију и радиофотографисање (радиографисање болесника стандардним и специјалним 

радиографским техникама;радиографисање покретном апаратуром;  
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• врши радиографисање за време операције у стерилним условима;  

• припрема растворе за фото-обраду радиограма,  

• врши обраду снимљеног материјала,  

• оцењује квалитет рендгенографа, означавање рендгенограма;  

• изводи основне дијагностичке прегледе на компјутеризованом томографу.  

• изводи основне дијагностичке прегледе на апарату за магнетну резонанцу.  

• асистира код извођења захвата за ангио-испитивање и интервенционе радиологије (ширење и 

реканализација крвних жила), нефростоме, дренажа жучних путева, дијагностичке пункције и сл.  

•  рукује апаратуром и прибором (сериографска апаратура за снимање у једном или висе смерова, 

аутоматска штрцаљка, апаратура за мерење интраартеријског притиска, ТВ-монитора, магнетоскопи, 

кино и видео-камере, апаратура за компјутеризовану томографију, апарат за ултразвучно снимање и 

друго). 

• користи заштитна средства и опрему 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци.  

 

9. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова које обавља медицинска сестра-техничар са средњом стручном спремом обавља  

• Преузима и проверава  медицинску документацију (здрвствену књижицу, упут, извештај лекара 

специјалисте) и евидентира на списку заказаних пацијената 

• Врши унос података пацијента у информациони систем „Хелиант“ 

• Врши консултацију са заштитником права пацијената у случају неисправне здравствене књижице 
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• Врши заказивање дијагностичких прегледа са или без консултације радиолога зависно од врсте 

захтевног прегледа (мамографских,ултразвучних, ЦТ и НМР) уз писмено упутсво о припреми за 

предвиђен преглед 

• Врши издавање извештаја и радиографских снимака (ЦД –ЦТ И НМР прегледа) дијагностичких 

прегледа 

• Архивира копије извештаја дијагностичких прегледа 

• Припрема пацијента за одговарајући  дијагностички преглед ( психичка припрема) 

• Врши успостављање интравенске линије 

• Припрема пацијента за одговарајући  дијагностички преглед ( медикаментозна припрема) 

• Припрема и  примењује ординирану терапију по налогу анестезиолога у случајевима нежељених 

реакција на примењено контрасно средство 

• Евидентира нежељену реакцију сходно процедури 

• Учествује у реанимационом процесу код евентуалних компликција током и непосредно након 

завршеног дијагностичког прегледа 

• Провера исправности опреме (  боца са кисеоником и манометром, УЗ апарата и компјутреске 

опреме) и у случајевима неиспправности обавештава главног техничара 

• Врши припрему радног простора (промена постељног рубља, компреса) 

• Врши  електронскo ажурирање фактурисања у Хелианту ( утрошених лекова и потрошног матерјала) 

• Планирање потреба лекова и потрошног медицинског материјала 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговорна је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци.  

 

10. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља административно-техничке послове вођења евиденција, документација и извештаја у вези са 

амбулантно-поликлиничким прегледима, радом конзилијума и конзилијарно донетим одлукама,  

• даје писано упутство за припрему пацијента и информисани пристанак за снимање и интервентне 

методе,  

• води књиге заказивања по апаратима,  

• уноси податке у информациони систем,  

• издаје завршене налазе 
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• одлаже (архивира) медицинску и другу документацију, одговоран је за документацију која је настала 

у извршавању послова радног места, као и за документацију коју користи у раду;   

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање, 

 

Изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима, стечено до ступања на снагу Уредбе о изменама и 

допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. 

Здравствена способност.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

04.07.00.00 Одељење нуклеарне медицине  

 

Ред.бр. 

Шифра радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1 04.07.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

нуклеарној медицини - Начелник одељења 

1 

2 04.07.00.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

техничар одељења 

1 

3 04.07.00.03 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици 

1 

4 04.07.00.04 
Спремач/спремачица у просторијама у 

којима се пружа здравствена заштита 
1 

04.07.01.00   Одсек in vivo и in vitro дијагностике 

5 04.07.01.01 Доктор медицине специјалиста у 

нуклеарној медицини - Шеф одсека  

1 

6 04.07.01.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

техничар одсека 

1 

7 04.07.01.04 Медицински физичар специјалиста 1 

8 

04.07.01.05 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици 1 

04.07.02.00    Одсек радионуклидне терапије 

9 04.07.02.01 Доктор медицине специјалиста у 

нуклеарној медицини - Шеф одсека  

1 

10 04.07.02.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

1 
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техничар одсека 

11 04.07.02.03 Доктор медицине специјалиста у 

нуклеарној медицини 

  

12 04.07.02.04 Доктор медицине 1 

12 

04.07.05.05 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици 3 

04.07.03.00    Одсек дневне болнице 

13 04.07.03.01 Доктор медицине специјалиста у 

нуклеарној медицини - Шеф одсека  

  

14 04.07.03.02 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици - Главни радиолошки 

техничар одсека 

  

15 04.07.04.03 Виши радиолошки техничар у 

дијагностици 

  

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ - НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно, адекватно и континуирано одвијање процеса рада у 

одељењу; 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши 

надзор над применом ординиране терапије; 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених Системом квалитета 

Института и других утврђених процедура; 

• обавља и друге послове по налогу директора Клинике. За свој рад непосредно је одговоран 

директору службе. 

• сачињава предлог програма усавршавања и обуке кадрова 

• сачињава годишњи план рада одељења 

• остварује сарадњу са директорима осталих клиника у служби ИОРСа и научно-истраживачким 

сектором ИОРСа 

• доставља годишњи извештај о квалитету рада одељења 

• предлаже годишњи план набавки основних средстава,потрошних средстава,сервисних уговора 

• остварује сарадњу са техничком службом и службом јавних набавки 

• остварује сарадњу са надлежним лицем за заштиту од јонизујућег зрачења 

• планира кадровску структуру Одељења 

• предлаже мере санкционисања у случају непоштовања принципа екстерне и интерне комуникације 

у одељењу; 

• врши процену стања опреме у одељењу и врши верификацију захтева за сервисирање опреме и 

калибрацију опреме; 

• врши проверу правилног руковања апаратима сходно упутствима произвођача; 

• врши проверу стања радиолошке заштите у одељењу и терапијском блоку; 
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• врши проверу складиштења радиоактивног материјала и отпада; 

• врши проверу правилне примене дијагностичких и терапијских процедура које су акредитоване у 

ИОРСу; 

• обезбеђује услове за рад одељења као наставне базе Медицинског факултета; 

• упознаје запослене са Етичким кодексом; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• обавља друге послове из области своје струке у складу са потребама одељења. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је директору клинике и помоћнику директора за радиологију. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из нуклеарне 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 нуклеарне 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;  

- звање наставник или сарадник; 

- најмање три године радног искуства као руководилац организационе једицине,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

 

2. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова своје струке обавља и следеће послове: 

• организује и координира рад радиолошких техничара одељења, предлаже распоред рада 

радиолошких техничара одељења 

• даје предлог програма усавршавања и обуке техничара 

• остварује сарадњу са осталим службама 

• врши припрему радиофармака елуирање генератора и припрему дијагностичких доза радиофармака 

• води евиденцију о уклањању радиоактивног материјала из одељења 

• води евиденцију о присуству запослених на радном месту 

• планира интерно требовање лекова и потрошног медицинског материјала 

• контрола примене шифрарника услуга 

• упознавање са радом одељења ново запосленог 

• упознавање са радом апарата и специфичностима других запослених (хигијеничарке...) 

• сарадња са лекарима специјалистима 
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• сарадња са физикохемичарем 

• води књиге заказивања прегледа пацијената 

• ажурира списк опреме која подлеже сервисирању 

• врши пријаву квара апарата надлежним службама 

• врши пријаву других кварова на одељењу техничкој служби 

• комуникација са запосленима из осталих служби 

• ради на апарату Гама камера 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља друге послове из области своје струке у складу са потребама одељења. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења и главној медицинској сестри/техничару 

клинике. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ - ШЕФ 

ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку и одговоран је за извршавање послова и задатака одсека, 

• спроводи конзилијарне одлуке о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор над применом 

ординиране медикаментозне терапије; 

• врши проверу квалитета стручног рада;  

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• Врши планирање интерног требовања лекова и потрошног медицинског материјала,планирање 

прегледа и терапије,форматизовање медицинске документације на одсеку и за проверу рада и о томе 

води евиденцију 
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• Врши процену стања опреме, апарата на одсеку,обавештава о томе начелника одељења,верификује 

захтеве за сервисирање опреме и калибрацију опреме 

• Води рачуна о правилној употреби апарата сходно упутству произвођача 

• даје годишњи план рада одсека и потреба за набавком нове опреме у одсеку 

• доставља начелнику одељења план за увођење нових дијагностичких и терапијских услуга 

• врши контролу извршеља дијагностичких прегледа у одсеку, израду извештаја о извршеним 

терапијским и дијагностичким услугама 

• врши контролу комуникације запослених са пацијентима и међу запосленима,поштовање радних 

обавеза запослених,поштовање кодекса запослених 

• врши упознавање са радом новозапосленог лекара 

• врши проверу придржавања запослених усвојених процедура и упутства предвиђених системом 

квалитета института 

• има сталну комуникацију са техничком службом и другим службама, са главним техничарем 

одељења и начелником одељења 

• организује стручне састанке одељења и састанке са техничарима-ради организовања посла и 

решавања текућих проблема 

• има сталну комуникацију са референтом за заштиту од зрачења ИОРСа 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из нуклеарне 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 нуклеарне 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 радног исксутва на пословима специјалисте,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

4. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - ГЛАВНИ РАДИОЛОШКИ 

ТЕХНИЧАР ОДСЕКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова своје струке обавља и следеће послове: 

• води евиденцију о присуству запослених на радном месту, 

• упознавање са радом апарата и специфичностима других запослених (хигијеничарке...) 

• сарадња са лекарима специјалистима 
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• сарадња са физикохемичарем 

• води књиге заказивања прегледа пацијената 

• ажурира списк опреме која подлеже сервисирању 

• пријављује квар апарата надлежним службама 

• врши пријаву других кварова на одељењу техничкој служби 

• обавља комуникацију са запосленима из осталих служби 

• рад на апарату Гама камера 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• обавља друге послове из области своје струке у складу са потребама одељења. 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења и главном радиолошком техничару одељења.  

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

5. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА 

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте нуклеарне медицине за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита из нуклеарне медицине 

• води дијагностички преглед и израђује извештај о извршеном дијагностичком прегледу/процедури 

(сцинтиграфија коштаног система, сцинтиграфија параштитастих жлезда, сцинтиграфија пљувачних 

жледа, лимфосцинтиграфија, сцинтиграфија штитасте жлезде итд.) 

• обавља тријажу пацијената којима је прописана одговарајућа дијагностичка процедура 

• Самостално врши анализу клиничког  случаја и индикује дијагностичку процедуру у складу са 

медицином заснованом на доказима 

• обавља комуникацију са пацијентом 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места као и за 

документацију коју користи у раду 

• учествује у раду конзилијума у оквиру којег доноси одлуке  и предлоге о спровођењу 

дијагностичких нуклеарно медицинских метода као и одлуке о споровођењу радионуклидне терапије 

сходно индикацијама 

• самостално обрађује и припрема пацијенте за радионуклидну терапију сходно конзилијарној одлуци 

• одређује дозу радиофармака у складу са хистопатолошким и другим карактеристикама тумора 
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• надзире примену целокупне радионуклидне терапије, као и симптоматске терапије  пацијената у 

Терапијском блоку  

• прати пацијенте у Терапијском блоку путем аудио-видео надзора 

• обавља амбулантне прегледе- контроле пацијената који су завршили радионуклидну терапију, 

упућује пацијента на додатне дијагностичке и лабораторијске  анализе сходно протоколу  

• на основу индикација предлаже специфичне дијагностичке процедуре које се обављају кроз Дневну 

болницу одељења нуклеарне медицине (сцинтиграфија целог тела јодом, сцинтиграфија обележеним 

аналозима соматостатина) 

• одређује специфичну онколошку (ендокринолошку) терапију  пацијената са дијагнозом карцинома 

штитасте жлезде који су завршили радионуклидну терапију  

• надзире рад клиничких лекара и врши њихову свакодневну едукацију 

• у случају да терапија која је планирана није више оптималан вид лечења, образлаже и упућује 

пацијента конзилијуму на разматрање новог терапијског плана 

• саопштава пацијенту и члановима породице прогнозу болести, план лечења и обавља разговоре са 

пацијентом у свим фазама лечења 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту и непосредној околини 

• одговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине 

• дужан је да поступа у складу са правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система и да потпише Изјаву у складу са наведеним правилником 

• обавља друге послове из области своје струке у складу са потребама Одељења 

• дужан је да поступи у складу са усвојеним процедурама и упутствима 

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу 

Услови: 

Стручна спрема/обрзовање 

Високо образовање из области медицине  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

Септембра 2005.године и завршена специјализација из нуклеарне 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 нуклеарне 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 

-здравствена способност утврђена од стране надлежног органа у складу са законом 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи, послове и задатке дипломираног физичара 

из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе, детекције зрачења, дозиметрије, 

стандардизације, терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег 

зрачењаи друге послове за које је оспособљен током студија и послове и задатке за које је посебно 

едукован 

• задужен је за пријем, складиштењеи евиденцију радиоактивног материјала у дијагностичком и 

терапијском одсеку Одељења нуклеарне медицине, 

• задуже је за евидентирање резултата дозиметријских мерењазапослених на одељењу 

• задужен је за вођење књиге стања медицинске опреме и апаратана одељењу, сервисна књига 

• врши припрему радиофармака, елуирање генератора 99Мо/Тc 

• врши примену дијагностичких доза 
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• врши проверу активног дела одељењакао и терапијског блока на могућу контаминацијуи 

предузимање мера за уклањање узорка 

• врши проверу стања мерне опреме 

• баждарење мерне опреме-гама камере 

• спроводи план превентивног одржавања апарата и опреме 

• контролише правилну употребу опрем, апарата од стране техничара 

• води РИА лабораторију, контролише прецизност и тачност урађених анализа и о томе води 

евиденцију (контрола квалитета) 

• стална сарадња са референтом за заштиту од зрачења 

• задужен за дозиметријска мерења у терапијском блоку и вођење евиденције 

• остварује стручну сарадњу са колегама из других клиника и служби у Институту 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• обавља друге послове из области своје струке у складу са потребама одељења. 

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области физичке хемије:  

- 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, 

- стручни испит,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму послове и задатке доктора медицине за које је оспособљен у току 

студија на медицинском факултету и по обављеном обавезном стажу, 

• брине о чистоћи и раду на свом радном месту и непосредној околини  

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• обавља друге послове из области своје струке у складу са потребама одељења 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- 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, 

- просечна оцена већа од 8, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци.  

 

8. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове вишег 

радиолошког техничара у радиолошкој дијагностици, за које је оспособљен у току студија и у 

одговарајућим допунским облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 

• Врши апликацију радиофармака пацијентима 

• Даје писано упутство за припрему пацијената за снимање и информисани пристанак за снимање, као 

и информатор одељења 

• Води књигу заказивања снимања 

• Врши проверу и припрему апарата гама камере, пре снимања и прати квалитет снимања 

• Узима анамнезу о преосетљивости пацијената на медикаменте и контрасна средства и о евентуалној 

трудноћи 

• Унос одговарајућих шифара услуга 

• Води рачуна о интерној и екстерној комуникацији, о поштовању Етичког и пословног кодекса 

• Врши обуку ново запослених техничара на одељењу у сарадњи са главним техничарем 

• Активно учествује у стручним састанцима одсека,едукација у ИОРСу и на стручним састанцима 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области здравства:  
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- 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, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци.  

 

9. СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСЛУГЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ обавља под надзором и по налогу послове одржавања хигијене у простору где су смештени уређаји 

са изворима јонизујућег зрачења, као и околине простора; 

▪ одговоран је за механичко чишћење и дезинфекцију подова, зидова , радних површина, санитарија а 

у складу са процедурама рада у зони јонизујућег зрачења; 

▪ одговорна је за свакодневно адекватно ношење заштитне опреме на раду, као и дозиметара и 

периодично обавља систематске прегледе по налогу Главног инжењера заштите на раду; 

▪ одговорна је за адекватно транспортовање и одлагање комуналног, цитостатског и инфективног 

отпада; 

▪ води евиденцију о извршеним пословима чишћења простора; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосредној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима и Пословним кодексом; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема/образовање 

- основна  школа, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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05.00.00.00 СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈСКУ ОНКОЛОГИЈУ  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 05.00.00.01 Руководилац медицинске службе 1 

2. 05.00.00.02 Виша медицинска сестра у онкологији,  

хемиотерапији и брахитерапији - Главна 

медицинска сестра службе 

1 

3 05.00.00.03 Психолог на осталим болничким 

одељењима 

1 

4 05.00.00.031 Доктор медицине  

 

1. РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ 

 

          ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова и задатака своје специјалности, руководи процесом рада у служби, а нарочито: 

• организује, координира и контролише стручно, адекватно и континуирано одвијање процеса рада у 

служби; 

• предлаже распоред дежурстава, 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор 

над применом ординиране медикаментозне терапије; 

• утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада службе, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником о 

ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

• испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

• одређује динамику покретања поступака набавки за потребе службе; 

• доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

• прати извршење плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником; 

• сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну; 

• преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• надзире рад свих лекара службе; 

• планира и координира пријеме и отпусте пацијената на служби; 

• планира увођење иновативних терапија; 

• планира  стратегију стручног и научног усавршавања свих лекара службе; 

• врши свакодневну едукацију и проверу знања лекара службе;  

• планира и предлаже Директору Института стратегију и план даљег унапређења рада службе;    

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из  области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 



 

176 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• За свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за здравствену делатност. 

 

УСЛОВИ:  

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; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- звање наставник или сарадник; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛУЖБЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује, координира и руководи радом главних педијатријских сестара одељења и других 

здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом у одељењу, 

• врши надзор и одговорна је за ефикасност, квалитет и правовремено извршавање стручних задатака 

и радних обавеза педијатријских сестара у одељењу, 

• учествује у изради плана кадрова и стручног усавршавања, плана набавке и инвестиција у одељењу у 

сарадњи са главном педијатријском сестром службе, 

• сачињава месечни распоред рада педијатријски сестара у одељењу, 

• спроводи едукацију педијатријски сестара, као и приправника и одговорна је за њихово стручно и 

практично оспособљавање,  

• врши контролу и парафира документацију која се користи као основ за фактурисање, 

• контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у одељењу, 

• контролише хигијену радних просторија и техничку исправност средстава рада у одељењу, 

• води евиденцију о присутности запослених на раду у служби, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање,  контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• за свој рад одговорна је руководиоцу службе и главној медицинској сестри Института. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ПСИХОЛОГ НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• Обавља послове психолога самостално, у тиму и радној и експертској групи  

• Обавља индивидулану психодијагностичку процену пацијената (деца и одрасли) 

• Обавља психолошку процену породица под ризиком 

• Пружа индивидуалну и породичну психолошку и психотерапијску подршку пацијентима (деца и 

одрасли) 

• Води групни психотерапијски рад са децом, адолесцинтима, родитељима и другим члановима 

породице, одраслим пацијентима 

• Пружа индивидуалну и групну психолошку подршку пре и након губитка члана породице 

• Пружа психолошку и саветодавну подршку запосленима у ИОРС-у 

• Осмишљава и учествује у истраживачким и другим пројектима 

• Сарађује са удружењима пацијената оболелих од малигних болести 

• Сарађује са важним чиниоцима из система подршке (школе, факултети, психијатријске установе и 

сл.) 

• Учествује у раду тима за палијативно збрињавање 

• Учествује у раду стручниих тимова ИОРС-а  

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• за свој рад одговоран је руководиоцу службе. 

 

УСЛОВИ:  

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.  
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Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит, у складу са законом.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму послове и задатке доктора медицине за које је оспособљен у току 

студија на медицинском факултету и по обављеном обавезном стажу, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутставима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године;  

- на основним студијама у 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; 

- просечна оцена већа од 8; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

05.01.00.00. Одељење стационара 

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив послова 

Број 

извршилаца 

1. 05.01.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији – Начелник одељења 

1 

2. 05.01.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

одељења  

1 

3. 05.01.00.03 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

3 
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4. 05.01.00.04 Медицинска сестра/ техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

8 

 

05.02.00.00 Одељење дневне болнице педијатријске онкологије 

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив послова 

Број 

извршилаца 

1. 05.02.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији – Начелник одељења 

0 

2. 05.02.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији – Главна медицинска сестра 

Одељења  

1 

3. 05.02.00.03 Виша медицинска сестра/техничар у 

онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији 

1 

4. 05.02.00.04 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

4 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ – НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

           

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно, адекватно и континуирано одвијање процеса рада у 

одељењу; 

• предлаже распоред дежурстава, 

• обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада, 

предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама. 

• обезбеђује спровођење конзилијарних одлука о дијагнози, врсти и редоследу терапије и врши надзор 

над применом ординиране медикаментозне терапије; 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• врши проверу квалитета стручног рада; 

• надзире примену целокупне специфичне онколошке терапије, као и симптоматске и супортивне 

терапије; 

• обавља визиту свакодневно; 

• надзире рад  свих лекара одељења; 

• врши  свакодневну едукацију лекара одељења; 

• планира и координира пријеме и отпусте пацијената на свом одељењу; 

• планира увођење иновативних терапија; 

• планира  стратегију стручног и научног усавршавања свих лекара са одељења; 

• врши свакодневну едукацију и проверу знања лекара одељења;  

• планира и предлаже руководиоцу службе начине даљег унапређења рада одељења; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини;  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из  области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу службе. 

 

  УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из педијатрије, 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 педијатрије, 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 радног искуства као руководилац организационе једицине,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује, координира и руководи радом главних педијатријских сестара одељења и других 

здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом у одељењу, 

• врши надзор и одговорна је за ефикасност, квалитет и правовремено извршавање стручних задатака 

и радних обавеза педијатријских сестара у одељењу, 

• спроводи едукацију педијатријски сестара, као и приправника и одговорна је за њихово стручно и 

практично оспособљавање,  

• врши контролу и парафира документацију која се користи као основ за фактурисање, 

• контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у одељењу, 

• стара се о хигијени радних просторија и техничкој исправности средстава рада у одељењу, 

• води евиденцију о присутности запослених на раду у одељењу, 

• одговара за тачну и благовремену евиденцију историја болести, пратеће медицинске документације, 

евидентирање,  контролу и фактурисање медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог 

потрошног материјала; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

•   брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини;  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима и Пословним кодексом; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговорна је руководиоцу службе и главној сестри службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области здравства:  

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  
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- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом 

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке доктора медицине – 

специјалисте педијатра за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита из педијатрије, као и послови из домена онкологије у педијатрији за које је 

допунски едукован, 

• Прописује специфичну онколошку терапију  

• Прописује супортивну и симптоматску терапију 

• Обавља клинички преглед детета  на одељењу (при сваком пријему и потом према потреби поново, 

током сваке хоспитализације) 

• Надзире примену целокупне специфичне онколошке терапије, као и симптоматске и супортивне 

терапије 

• Прописује начине збрињавања токсичних ефеката цитотоксичне терапије и спроводи ово 

збрињавање 

• Води и одговоран је за медицинску документацију пацијената на свом одељењу 

• Обавља предвиђене дијагностичке и терапијске процедуре (лумбална пункција, аспират костне 

сржи)  

• По потреби индикује консултативне субспецијалистичке прегледе у референтним установама  

• Обавља визиту свакодневно 

• Надзире рад  клиничких лекара и врши њихову свакодневну едукацију 

• У случају да терапија која је планирана није више оптималан вид лечења, у консултацији са 

начелником одељења, дете приказује одговарајућем конзилијуму ради разматрања новог  

терапијског плана 

• Саопштава  родитељима/стараоцима дијагнозу, прогнозу и очекивани ток болести, план лечења као 

и могуће ризике примењене терапије и дијагностике. Разговори током лечења се понављају и 

прилагођавају сходно фази болести и општем стању детета. 

• Учествује у спровођењу клиничких испитивања  

• Учествује у раду конзилијума (мултидисциплинарног тима) који креира начин онколошког лечења у 

свим фазама болести детета 

• Обавља контролне и консултативне прегледе у амбуланти 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама,  упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  
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- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из педијатрије, 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 педијатрије, 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,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више 

педијатријске сестре за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања, 

• одговорна је за документацију Процеса здравствене неге; 

• врши прихват детета 

• спроводи храњење детета 

• успоставља комуникацију са дететом и пратиоцем 

• врши проверу података 

• отвара медицинску документацију 

• обавља антропометријска мерења 

• мери и евидентира виталне функције 

• пласира интравенску канилу 

• узима узорке за лаб.анализе 

• асистира лекару при прегледу и обављању медицински интервенција 

• припрема и даје ординирану терапију 

• прати стање детета након терапије 

• обавља дијагностичке процедуре 

• узима узорке биолошког материјала 

• врши одлагање инфективног, цитотоксичног и комуналног отпада 

• уноси услуге преко информационог система Хелиант 

• учествује у отпусту пацијената 

• планира и спроводи здравствено васпитни рад са дететом и пратиоцем 

• учествује у области одржавања опреме и апарата 

• врши контролу и парафира документацију која се користи као основ за фактурисање. 

• за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 
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• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

педијатријске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• врши прихват детета 

• спроводи храњење детета 

• успоставља комуникацију са дететом и пратиоцем 

• врши проверу података 

• отвара медицинску документацију 

• обавља антропометријска мерења 

• мери и евидентира виталне функције 

• пласира интравенску канилу 

• узима узорке за лаб.анализе 

• асистира лекару при прегледу и обављању медицински интервенција 

• припрема и даје ординирану терапију 

• прати стање детета након терапије 

• обавља дијаностичке процедуре 

• узима узорке биолошког материјала 

• врши одлагање инфективног, цитотоксичног и комуналног отпада 

• уноси услуге преко информационог система Хелиант 

• учествује у отпусту пацијената 

• планира и спроводи здравствено васпитни рад са дететом и пратиоцем 

• учествује у области одржавања опреме и апарата 

• за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 
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• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање у области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

05.03.00.00 Педијатријски кабинет – амбулнта 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 05.03.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији – Шеф кабинета 

 

2. 05.03.00.02 Доктор медицине специјалиста у 

онкологији 

1 

3. 05.03.00.04 Медицинска сестра/техничар у амбуланти 1 

 

 У истом члану, после табеле 05.03.00.00 Педијатријски кабинет – амбуланта, додају се тачке 2. и 3., 

које гласе: 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално, послове и задатке доктора медицине – специјалисте педијатра за које је 

оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем специјалистичког испита из педијатрије,  

• Обавља контролне и консултативне прегледе у амбуланти 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама,  упутствима; 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из педијатрије, 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 педијатрије, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  
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- стручни испит;  

- лиценца;  

- специјалистички испит;  

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

педијатријске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• врши прихват детета у амбуланти 

• успоставља комуникацију са дететом и пратиоцем 

• врши проверу података 

• отвара медицинску документацију 

• обавља антропометријска мерења у амбулантним условима 

• асистира лекару при прегледу припрема и даје ординирану терапију 

• уноси услуге преко информационог система Хелиант 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и главној сестри службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање у области здравства општег или педијатријског смера.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.  

 
Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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06.00.00.00 СЛУЖБА ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЈУ И ЦИТОЛОГИЈУ 

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив послова 

Број 

извршилаца 

1.  06.00.00.01 Руководилац медицинске службе 1 

2.  06.00.00.02 Лабораторијски техничар у дијагностици – 

Главни лабораторијски техничар службе 

1 

3.  06.00.00.03 Виши лабораторијски техничар 3 

4.  06.00.00.021 Доктор медицине 3 

5.  06.00.00.04 Технички секретар 1 

6.  06.00.00.05 Перач лабораторијског посуђа 2 

 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада у Служби: 

• Обезбеђује, координира и контролише стучно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у служби;. 

• обавља самостално и у тиму радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте патолошке анатомије, сто подразумева: макроскопски опис и узорковање материјала, 

постављање патохистолошке дијагнозе, Еx темпоре дијагнозе, имунохистохемијске и хистохемијске 

дијагнозе, цитолошке дијагнозе као и других видова хистолошке дијагностике. Учествује у раду 

конзилијума за малгине болести. Такодје врши консултативне анализе на захтев Конзилијума из 

других Здравствених центара. 

• уводи нове методе, тј.технологије рада у патохистолошкој и цитолошкој дијагностици  

• обавља консултације са колегама патолозима из Службе, учествује у едукацији специјализаната 

патологије, субспецијализаната, специјалиста, како из ИОРС-а тако и из других Здравстевних 

центара. Такодје обавља стручну комуникацију и консултацију са другим докторима ИОРС-а 

• обавља самостално и у тиму радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте патолошке анатомије, сто подразумева: макроскопски опис и узорковање материјала, 

постављање патохистолошке дијагнозе, Еx темпоре дијагнозе, имунохистохемијске и хистохемијске 

дијагнозе, цитолошке дијагнозе као и других видова хистолошке дијагностике. Учествује у раду 

конзилијума за малгине болести. Такодје врши консултативне анализе на захтев Конзилијума из 

других Здравствених центара. 

• предлаже распоред сменског рада 

• обезбедјује замену одсутних запослених у случају непланираних одсуствовања 

• предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама 

• стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уредјаја и машина у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама, уредно одржавање, сервисирање и баждарење 

• врши контролу и оверава требовања, налоге за набавку санитетског материјала, хемикалија и другог 

потрошног материјала и ситног инвентара и обезебедјује контролу правилности његовог утрошка  

• доставља Председнику Стручног савета ИОРС-а тромесечне извештаје о унутрашњој провери 

квалитета стручног рада Службе; 

• предлаже план стручног усавршавања доктора и лабораторијских техинчара (специјализације, 

субспецијализације, докторанскеструдије, домаћи и медјународни конгреси, скупови и курсеви, 

студијски боравци….); 

• врши селекцију  стручних и научних радова који би се презентовали на домаћим и иностраним 

скуповима, јер се иста односи на приоритете, усмена излагања, постер презентације, и 
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финансијрањеучестовања, у складу са Правилником о стручном усавршавању запослених на ИОРС-

у; 

• испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником;О 

• одређује динамику покретања поступака набавки за потребе службе; 

• утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада службе, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником о 

ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

• доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

• прати извршење плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником; 

• сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну; 

• преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• оезбедјује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у Служби;  

• врши стручни надзор у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним радом; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за задравствену делатност.  

УСЛОВИ:  

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; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. 

 

2. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ 

ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ 

 

ПОСЛОВИ: Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• Организује и координира рад лабораторијских техничара (у даљем тексту: ЛТ) и контролише њихв 

рад; 

• контролише утрошак медицинског и другог потрошног материјала; 

• Контролише правилно коришћење средстава заштите на раду. 
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• Контролише техничку исправност опреме и других средстава рада у лабораторији. 

• Учествује у континуираној едукацији ЛТ, ВМЛТ 

• Обучава нове запослене; 

• Води евиденцију сервиса опреме и уписују податке о сервисирању 

• Задужени су за основна средства и ситан инвентар (требовања и расход). 

• Организују радне састанке са ЛТ ради решавања текућих проблема 

• врши пријем оперативног и цитолошког материјала 

• врши контролу тачности података донетог материјала и упута за патологију или цитологију. 

• додељује патохистолошки/цитолошки број 

• врши обраду материјала за цитолошку дијагностику (пунктата и аспирата у цитоспину-

цитоцентрифуги) 

• обавља бојење цитолошких препарата (Папаницолау и ХЕ) 

• врши узорковање оперативног материјала ( обележавање узорака ткива добијених од стране 

надлежног патолога, пратећим патохистолошким бројем) 

• обавља фиксацију и процесирање узоркованог материјала (ручно или у апарату) 

• врши калупљење процесираних узорака ткива 

• обавља сечење укалупљених узорака ткива 

• врши бојење стандардном хематоксилин-еозин ( ХЕ) методом  и постављање покровних стакалаца 

• обележава препарате пратећим патохистолошким бројем; 

• врши израда хистохемијских и имунохистохемијских препарата по налогу доктора патолога; 

• врши припрему и замену хемикалија у апарату за фиксацију ткива  и у апарату за бојење препарата 

• врши контрола рада апарата у Служби 

• врши избацивање преосталог биолошког материјала након постављања ПХ дијагнозе, као и његово 

одношење у просторију ИОРС-а за то намењену 

• предаје избаченог биолошког материјала, по већ утврђеном договору, уз пропратну документацију 

овлашћеном лицу из ЈКП Погребне услуге 

• врши архивирање готових парафинских блокова ткива, хистолошких/цитолошких предметних 

стакала и писане патохистолошке/цитолошке документације 

• врши узорковање свежег ткива, замрзавање узоркованог ткива, сечење на криотому и бојење (Еx 

темпоре дијагностика) 

• припрема растворе по датим рецептурама 

• припрема боје за основна и хистохемијска бојења (хематоксили-еозин бојења, и специфична бојења 

за хистохемијску дијагностику) 

• учествује у  изради препарата за имунохистохемијскиудијагностику, а у циљу спољашње контроле 

квалитета  рада; 

• врши унутрашњу проверу квалитета стручног рада; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговорна је руководиоцу службе и главној медицинској сестри Института. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци у наведеном звању. 
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3. ВИШИ ЛАБОРТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

• лабораторијско технички рад 

• здравствено едукативни рад 

• вођење лабораторијске документације у домену струке 

• истраживачки рад у домену струке 

• Лабораторија је компјутеризована и аутоматизована па сходно процедурама ВМЛТ/СМЛТ раде 

стандардизацију апарата као  и њихово правилно одржавање.  ВМЛТ/СМЛТ треба да поседује 

основна знања за рад на  рачунару, основно познавање енглеског језика .У свом раду ВМЛТ/СМЛТ 

су дужни да се придржавају начела Кодекса етике професионалног понашања, да се хумано односе 

према пацијенту и толерантно  према  сарадницима. 

• Подручје рада омогућава дефинисање заједничких и посебних послова у зависности од 

специфичности самог радног места: 

• Основне лабораторијске технике у домену хистопатолошке технике, имунохистохемијске технике. 

• Рад и провера исправности лабораторијских апарата ,руковање осталом лабораторијском опремом и 

мерним инструментима. 

• Обављање  рутинских лабораторијских  анализа у зависности од радног места на које је распоређен, 

као и од врсте биолошког узорка који се обрађује  

• Правилно складиштење медицинског отпада – биолошког, хемијскох, патоанатомског .  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• Пружање информација о времену добијања резултата. 

• Рад на новим методама у области имунохистохемијске и ин ситу хибридизације. 

• Посебно залагање у едукативном раду, праћење новина у области хистолошке технике. 

• Обавља и друге послове из домена своје стрке по налогу  руководиоца службе и главног техничара 

одељења;. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да поштује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

• животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• У свом раду директно је одговоран  главном техничару одељења и  начелнику одељења.  

 

             УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области здравства:  

- 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, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално и у тиму послове и задатке доктора медицине за које је оспособљен у току 

студија на медицинском факултету и по обавЉеном обавезном стажу, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места; као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама, упутставима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада; 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године;  

- на основним студијама у 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; 

- просечна оцена већа од 8; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

▪ обавља самостално и по налогу, административно-техничке и дактилографске послове за потребе 

службе, за које је оспособљен у току школовања и у допунским облицима стручног усавршавања и 

оспособљавања, 

▪ упут за патохистологију са ПХ бројем и упут за цитологију са цитолошким бројем електронским 

путем уноси у информациони систем „Heliant“ (матични број и врсту материјала који се шаље); 

▪ свакодневно, писаним путем, у годишњу књигу протокола за ПХ и цитолошке анализе, уноси 

ПХ/цитолошки број, име и презиме пацијента, годиште пацијента, ко шаље материјал и упутну 

дијагнозу;  

▪ свакодневно, писаним путем, у књигу годишњег ПХ/цитолошког  регистра по абецедном реду, уноси 

ПХ/цитолошки број,  презиме и име пацијента и годиште пацијента; 

▪ административно обрађене упут за патохистологију/цитологију враћа лабораторијском техничару 

који је тог дана на узорковању ткива/цитологији; 

▪ са диктафона, електронским путем у информациони систем „Heliant“, уноси макроскопски опис 

узоркованог ткива; 

▪ свакодневно од специјалисте патологије добија налазе са коначном ПХ/цитолошком дијагнозом. 

Дијагнозе и цитолошке налазе уписује у годишњу књигу  протокола за ПХ и цитолошке анализе као 

што уписује и иницијале ДрП;  

▪ готове ПХ/цитолошке налазе разврстава и ставља их у фиоку стола у којој се налазе преграде 

сортиране  по Одељењима и Клиникама; 
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▪ готове ПХ/цитолошке налазе издаје медицинском кадру одговарајућих Служби ИОРС-а, као и 

пацијентима или особама које су за то задужене (Службама ИОРС-а и пацијентима са  територије 

Београда радним данима од 12-13 часова, а за пацијенте ван територије Београда, у периоду од 7-14 

часова); 

▪ води писану евиденцију о преузетим ПХ/цитолошким налазима (у свесци евиденције издатих ПХ и 

цитолошких налаза). Уписује датум подизања налаза, ПХ/цитолошке бројеве, припадајуће Одељење, 

својеручни потпис онога ко преузима налаз. У случају да пацијент подиже налаз лично у свесци за 

преузимање уписује се пацијент „лично“; 

▪ електронским путем у информациони систем „Heliant“ уноси шифре услуга за наплату са 

ПХ/цитолошког налаза ДрП; 

▪ по завршетку свега горе наведеног, АТ готове ПХ/цитолошке налазе улаже у регистраторе означене 

редним бројем, ПХ/цитолошким бројем и годином (у један регистратор се одложи 300 ПХ бројева/ 

400 цитолошких бројева); 

▪ у интересу пацијента, а уз сагласност руководиоца Службе за патологију и цитологију ИОРС-а, АТ 

издаје фотокопију ПХ/цитолошког налаза (пацијент оставља личну карту АТ док не врати 

оригинални ПХ/цитолошки налаз који фотокопира); 

▪ телефонским путем искључиво даје информације о томе да ли је ПХ/цитолошки налаз готов или не 

(Службама ИОРС-а, пацијентима са и ван територије Београда у периоду од 12-13 часова); 

▪ свакодневно из свеске евиденције материјала по ПХ/цитолошком броју, коју му достављају ЛТ, на 

компјутеру куца: ПХ/цитолошке бројеве, годину и ознаке (ако их има). Ово се штампа на 

самолепљиве етикете. Готове етикете враћа ЛТ у централни део лабораторије; 

▪ упут за патохистологију са ПХ бројем консултације електронским путем уноси у информациони 

систем „Heliant“ (матични број и врсту материјала који се шаље); 

▪ Административно обрађене УП враћа ЛТ који је донео консултацију; 

▪ Готове ПХ налазе консултација АТ разврстава и ставља их у фиоку стола. АТ проверава да ли се 

слажу бројеви и количина достављених плочица и калупа као и сва пропратна документација.  

▪ у свесци евиденције за издавање консултативних ПХ налаза уводи податке о преузетим ПХ 

налазима, датум преузимања налаза, ПХ број, број враћених предметних стакала и парафинских 

блокова ткива и потпис особе која је преузела налаз; 

      Администрација Dual-ISH-a. 

• у део централне лабораторије, доноси лабораторијском техничару одговорени упут за 

патохистологију са ПХ бројем на коме је ДрП HER-2 статус одговорио као 2 +.  

▪ на основу података са донетог ПХ налаза HER-2 (2+) (матични број, име и презиме пацијента) из 

информационог система „Heliant“ отвара и штампа упут за патохистологију и ручно уписује ПХ 

број. 

▪ упут за патохистологију са ПХ бројем уноси у информациони систем „Heliant“ (матични број, име и 

презиме пацијента); 

▪ административно обрађене упуте враћа лабораторијском техничару који ће радити Dual-ISH бојење.   

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;   

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да поштује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад одговоран је главном лабораторијском  техничару службе и руководиоцу  службе. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање у области друштвених наука.  

 

Изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима, стечено до ступања на снагу Уредбе о изменама и 

допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. 
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Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално прање лабораторијског посуђа; 

• користи средства за прање адекватно; 

• транспортује и одлаже хемикалије коришћене у току рада- хемијски отпад у пратњи одговорног 

лабораторијског техничара; 

• врши транспорт и предају – оверава потписом патоанатомски отпад одговорном лицу из Градске 

капеле;  

• адекватно користи заштитну опрему у току рада; 

• одговорна је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.  

• За свој рад одговоран је непосредном; руководиоцу.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- Основна школа 

-     здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

06.01.00.00. Одељење патохистологије 

 

Ред.бр. Шифра 

радног 

места 

Назив послова Број 

извршилаца 

1.  06.01.00.01 Доктор медицине субспецијалиста у 

клиничкој патологији и медицинској 

цитологији - Начелник одељења 

1 

2.  06.01.00.02 Лабораторијски техничар у дијагностици - 

Главни лабораторијски техничар одељења 

1 

3.  06.01.00.03 Доктор медицине субспецијалиста у 

клиничкој патологији и медицинској 

цитологији 

1 

4.  06.01.00.04 Доктор медицине специјалиста у 

патологији/патолошкој анатомији и 

судској медицини 

2 

5.  06.01.00.05 Лабораторијски техничар у дијагностици 4 
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1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКОЈ ПАТОЛОГИЈИ И 

МЕДИЦИНСКОЈ ЦИТОЛОГИЈИ - НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

 

Поред послова своје специјалности и субспецијалности, руководи процесом рада Одељења, а нарочито: 

• организује, координира и контролише стручно, адекватно и благовремено обављање послова у 

одељењу;  

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у Одељењу;  

• прави месечни распоред за докторе за Еx темпоре дијагностику; 

• обавља консултације са колегама патолозима из Службе, учествује у едукацији специјализаната 

патологије, субспецијализаната, специјалиста, како из ИОРС-а тако и из других здравствених 

центара. Такође обавља стручну комуникацију и консултацију са другим докротима ИОРС-а; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• обавља самостално и у тиму радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте патолошке анатомије, сто подразумева: макроскопски опис и узорковање материјала, 

постављање патохистолошке дијагнозе, Еx темпоре дијагнозе, имунохистохемијске и хистохемијске 

дијагнозе, цитолошке дијагнозе као и других видова хистолошке дијагностике. Учествује у раду 

конзилијума за малгине болести; 

•  врши консултативне анализе на захтев Конзилијума из других Здравствених центара. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из патолошке анатомије 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 из патолошке анатомије 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 три године радног искуства као руководилац организационе јединице;  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

2. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ – ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ 

ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА 

 

ПОСЛОВИ: Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• Организује и координира рад лабораторијских техничара (у даљем тексту: ЛТ) и контролише њихов 

рад у Одељењу; 
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• контролише утрошак медицинског и другог потрошног материјала; 

• Контролише правилно коришћење средстава заштите на раду. 

• Контролише техничку исправност опреме и других средстава рада у лабораторији. 

• Учествује у континуираној едукацији ЛТ, ВМЛТ 

• Обучава нове запослене; 

• Води евиденцију сервиса опреме и уписују податке о сервисирању 

• Задужени су за основна средства и ситан инвентар (требовања и расход). 

• Организују радне састанке са ЛТ ради решавања текућих проблема 

• врши пријем оперативног и цитолошког материјала 

• врши контролу тачности података донетог материјала и упута за патологију или цитологију. 

• додељује патохистолошки/цитолошки број 

• врши обраду материјала за цитолошку дијагностику (пунктата и аспирата у цитоспину-

цитоцентрифуги) 

• обавља бојење цитолошких препарата (Папаницолау и ХЕ) 

• врши узорковање оперативног материјала ( обележавање узорака ткива добијених од стране 

надлежног патолога, пратећим патохистолошким бројем) 

• обавља фиксацију и процесирање узоркованог материјала (ручно или у апарату) 

• врши калупљење процесираних узорака ткива 

• обавља сечење укалупљених узорака ткива 

• врши бојење стандардном хематоксилин-еозин ( ХЕ) методом  и постављање покровних стакалаца 

• обележава препарате пратећим патохистолошким бројем; 

• врши израда хистохемијских и имунохистохемијских препарата по налогу доктора патолога; 

• врши припрему и замену хемикалија у апарату за фиксацију ткива  и у апарату за бојење препарата 

• врши контрола рада апарата у Служби 

• врши избацивање преосталог биолошког материјала након постављања ПХ дијагнозе, као и његово 

одношење у просторију ИОРС-а за то намењену 

• предаје избаченог биолошког материјала, по већ утврђеном договору, уз пропратну документацију 

овлашћеном лицу из ЈКП Погребне услуге 

• врши архивирање готових парафинских блокова ткива, хистолошких/цитолошких предметних 

стакала и писане патохистолошке/цитолошке документације 

• врши узорковање свежег ткива, замрзавање узоркованог ткива, сечење на криотому и бојење (Еx 

темпоре дијагностика) 

• припрема растворе по датим рецептурама 

• припрема боје за основна и хистохемијска бојења (хематоксили-еозин бојења, и специфична бојења 

за хистохемијску дијагностику) 

• учествује у  изради препарата за имунохистохемијскиудијагностику, а у циљу спољашње контроле 

квалитета  рада; 

• врши унутрашњу проверу квалитета стручног рада; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главном лабораторијском техничару службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  
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- најмање шест месеци у наведеном звању.  

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКОЈ ПАТОЛОГИЈИ И 

МЕДИЦИНСКОЈ ЦИТОЛОГИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• Обавља самостално и у тиму радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте патолошке анатомије, сто подразумева: макроскопски опис и узорковање материјала, 

постављање патохистолошке дијагнозе, Еx темпоре дијагнозе, имунохистохемијске и хистохемијске 

дијагнозе, цитолошке дијагнозе као и других видова хистолошке дијагностике. Учествује у раду 

конзилијума за малгине болести. Такође врши консултативне анализе на захтев Конзилијума из 

других Здравствених центара. 

• Обавља консултације са колегама патолозима из Службе, учествује у едукацији специјализаната 

патологије, субспецијализаната, специјалиста, како из ИОРС-а тако и из других Здравстених 

центара. Такође обавља стручну комуникацију и консултацију са другим докротима ИОРС-а.  

• Одговоран је да у законски прописаном року изврши патохистолошку/цитолошку дијагностику.  

• Дужан је да изврши адекватно и правилно шифрирање услуга по важећој номенкалтури.  

• Одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места ка о и за 

документацију коју користи у раду.  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из патологије, ужа специјалиста из клиничке патологије, 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 патологије, ужа специјализација из клиничке 

патологије, 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 три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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4. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПАТОЛОГИЈИ/ПАТОЛОШКОЈ 

АНАТОМИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• Обавља самостално и у тиму радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте патолошке анатомије, сто подразумева: макроскопски опис и узорковање материјала, 

постављање патохистолошке дијагнозе, Еx темпоре дијагнозе, имунохистохемијске и хистохемијске 

дијагнозе, цитолошке дијагнозе као и других видова хистолошке дијагностике. Учествује у раду 

конзилијума за малгине болести. Такодје врши консултативне анализе на захтев Конзилијума из 

других Здравствених центара. 

• Обавља консултације са колегама патолозима из Службе, учествује у едукацији специјализаната 

патологије, субспецијализаната, специјалиста, како из ИОРС-а тако и из других Здравстених 

центара. Такође обавља стручну комуникацију и консултацију са другим докротима ИОРС-а.  

• Одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места ка о и за 

документацију коју користи у раду.  

• Одговоран је да у законски прописаном року изврши патохистолошку/цитолошку дијагностику.  

• Дужан је да изврши адекватно и правилно шифрирање услуга по важећој номенкалтури.  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из патологије, 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 патологије, 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,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове вишег 

лабораторијског техничара за које је оспособљен у току студија и у одговарајућим допунским 

облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених Системом квалитета 

Института и других утврђених процедура; 

• обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

• врши пријем оперативног и цитолошког материјала. 

• контролише  тачност података донетог материјала и упута за патологију или цитологију. 

• додељује патохистолошки/цитолошки број. 

• обрађује материјал за цитолошку дијагностику (пунктата и аспирата у цитоспину-цитоцентрифуги). 

• боји цитолошке препарате (Папаницолау и ХЕ). 

• врши узорковање оперативног материјала ( обележавање узорака ткива добијених од стране 

надлежног патолога, пратећим патохистолошким бројем). 

• врши фиксацију и процесирање узоркованог материјала (ручно или у апарату). 

• врши калупљење процесираних узорака ткива. 

• врши сечење укалупљених узорака ткива. 

• врши бојење стандардном хематоксилин-еозин ( ХЕ) методом  и постављање покровних стакалаца. 

• врши обележавање препарата пратећим патохистолошким бројем и њихово одношење (заједно са 

пратећим упутом за патологију) доктору патологу  за дијагностику. 

• израђује хистохемијских и имунохистохемијских препарата по налогу доктора патолога. 

• припрема и замена хемикалија у апарату за фиксацију ткива  и у апарату за бојење препарата. 

• онтролише рад апарата у Служби. 

• врши избацивање преосталог биолошког материјала након постављања ПХ дијагнозе, као и његово 

одношење у просторију ИОРС-а за то намењену. 

• предаје избачени биолошки материјал, по већ утврђеном договору, уз пропратну документацију 

овлашћеном лицу из ЈКП Погребне услуге. 

• врши архивирање готових парафинских блокова ткива, хистолошких/цитолошких предметних 

стакала и писане патохистолошке/цитолошке документације. 

• ради са биолошким и потенцијално инфективним материјалима (свеже и замрзнуто хумано ткиво – 

Еx темпоре дијагностика). 

• врши узорковање свежег ткива, замрзавање узоркованог ткива, сечење на криотому и бојење (Еx 

темпоре дијагностика). 

• ради са биолошким материјалом (разна хумана ткива за стандардну обраду). 

• прави растворе по датим рецептурама . 

• припрема боје за основна и хистохемијска бојења (хематоксили-еозин бојења, и специфична бојења 

за хистохемијску дијагностику). 

• ради са изузетно токсичним супстанцама током процесирања ткива (формалин, алохол, ксилол), као 

и при имунохистохемијској методи бојења ( систем за визуелизацију, ДАБ+). 

• врши правилно руковање, складиштење и уклањање медицинског и хемијског отпада. 

• учествовујеу  изради препарата за имунохистохемијскиудијагностику, а у циљу спољашње контроле 

квалитета  рада коју обавља референтна  имунохистохемијска лабораторија у Данској. Контрола са 

обавља 2 пута годишње. 

• учествује у научно-истраживачким пројектима у домену своје струке. 

• користи заштитну опрему и средства на раду 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 
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УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци у наведеном звању.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

06.02.00.00. Одељење цитологије  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 06.02.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

патологији/патолошкој анатомији и 

судској медицини - Начелник одељења 

1 

2. 06.02.00.02 Виши лабораторијски техничар - Главни 

лабораторијски техничар одељења 

1 

3. 06.02.00.03 Доктор медицине специјалиста у 

патологији/патолошкој анатомији и 

судској медицини 

2 

4. 06.02.00.04 Лабораторијски техничар у дијагностици 5 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПАТОЛОГИЈИ/ПАТОЛОШКОЈ 

АНАТОМИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ - НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

 

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада Одељења, а нарочито: 

• рганизује, координира и контролише  стручно, адекватно и континуирано обављање послова у 

одељењу; 

• обавља самостално и у тиму радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте патолошке анатомије, што подразумева: макроскопски опис и узорковање материјала, 

постављање патохистолошке дијагнозе, Еx темпоре дијагнозе, имунохистохемијске и хистохемијске 

дијагнозе, цитолошке дијагнозе као и других видова хистолошке дијагностике.  

• учествује у раду конзилијума за малгине болести; 

• врши консултативне анализе на захтев Конзилијума из других Здравствених центара. 

• обезбедјује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у Одељењу;  

• прави месечни распоред за докторе за Еx темпоре дијагностику; 

• обавља консултације са колегама патолозима из Службе, учествује у едукацији специјализаната 

патологије, субспецијализаната, специјалиста, како из ИОРС-а тако и из других здравствених 

центара.  

• обавља стручну комуникацију и консултацију са другим докротима ИОРС-а; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Службе. 
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УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из патологије, 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 патологије, 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 радног искуства као руководилац организационе једицине,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

2. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

ОДЕЉЕЊА  

 

ПОСЛОВИ: Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• Организује и координира рад лабораторијских техничара (у даљем тексту: ЛТ) и контролише њихов 

рад у Одељењу; 

• контролише утрошак медицинског и другог потрошног материјала; 

• Контролише правилно коришћење средстава заштите на раду; 

• Контролише техничку исправност опреме и других средстава рада у лабораторији; 

• Учествује у континуираној едукацији ЛТ, ВМЛТ; 

• Обучава нове запослене; 

• Води евиденцију сервиса опреме и уписују податке о сервисирању; 

• Задужени су за основна средства и ситан инвентар (требовања и расход); 

• Организују радне састанке са ЛТ ради решавања текућих проблема; 

• врши пријем оперативног и цитолошког материјала; 

• врши контролу тачности података донетог материјала и упута за патологију или цитологију; 

• додељује патохистолошки/цитолошки број; 

• врши обраду материјала за цитолошку дијагностику (пунктата и аспирата у цитоспину-

цитоцентрифуги); 

• обавља бојење цитолошких препарата (Папаницолау и ХЕ); 

• врши узорковање оперативног материјала ( обележавање узорака ткива добијених од стране 

надлежног патолога, пратећим патохистолошким бројем); 

• обавља фиксацију и процесирање узоркованог материјала (ручно или у апарату); 

• врши калупљење процесираних узорака ткива; 

• обавља сечење укалупљених узорака ткива; 

• врши бојење стандардном хематоксилин-еозин ( ХЕ) методом  и постављање покровних стакалаца; 

• обележава препарате пратећим патохистолошким бројем; 

• врши израда хистохемијских и имунохистохемијских препарата по налогу доктора патолога; 

• врши припрему и замену хемикалија у апарату за фиксацију ткива  и у апарату за бојење препарата; 

• врши контрола рада апарата у Служби; 

• врши избацивање преосталог биолошког материјала након постављања ПХ дијагнозе, као и његово 

одношење у просторију ИОРС-а за то намењену; 

• предаје избаченог биолошког материјала, по већ утврђеном договору, уз пропратну документацију 

овлашћеном лицу из ЈКП Погребне услуге; 

• врши архивирање готових парафинских блокова ткива, хистолошких/цитолошких предметних 

стакала и писане патохистолошке/цитолошке документације; 
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• врши узорковање свежег ткива, замрзавање узоркованог ткива, сечење на криотому и бојење (Еx 

темпоре дијагностика); 

• припрема растворе по датим рецептурама; 

• припрема боје за основна и хистохемијска бојења (хематоксили-еозин бојења, и специфична бојења 

за хистохемијску дијагностику); 

• учествује у  изради препарата за имунохистохемијскиудијагностику, а у циљу спољашње контроле 

квалитета  рада; 

• врши унутрашњу проверу квалитета стручног рада; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговорна је начелнику Одељења и главном лабораторијском техничару службе; 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПАТОЛОГИЈИ/ПАТОЛОШКОЈ 

АНАТОМИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• Обавља самостално и у тиму радној и експертној групи послове и задатке доктора медицине-

специјалисте патолошке анатомије, сто подразумева: макроскопски опис и узорковање материјала, 

постављање патохистолошке дијагнозе, Еx темпоре дијагнозе, имунохистохемијске и хистохемијске 

дијагнозе, цитолошке дијагнозе као и других видова хистолошке дијагностике. Учествује у раду 

конзилијума за малгине болести. Такође врши консултативне анализе на захтев Конзилијума из 

других Здравствених центара. 

• Обавља консултације са колегама патолозима из Службе, учествује у едукацији специјализаната 

патологије, субспецијализаната, специјалиста, како из ИОРС-а тако и из других Здравстених 

центара. Такође обавља стручну комуникацију и консултацију са другим докротима ИОРС-а.  

• Одговоран је да у законски прописаном року изврши патохистолошку/цитолошку дијагностику.  

• Дужан је да изврши адекватно и правилно шифрирање услуга по важећој номенкалтури.  

• Одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места ка о и за 

документацију коју користи у раду.  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 
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• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање у области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из патологије, 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 патологије, 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,  

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР  У ДИЈАГНОСТИЦИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове вишег 

лабораторијског техничара за које је оспособљен у току студија и у одговарајућим допунским 

облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених Системом квалитета 

Института и других утврђених процедура; 

• обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

• врши пријем оперативног и цитолошког материјала. 

• контролише  тачност података донетог материјала и упута за патологију или цитологију. 

• додељује патохистолошки/цитолошки број. 

• обрађује материјал за цитолошку дијагностику (пунктата и аспирата у цитоспину-цитоцентрифуги). 

• боји цитолошке препарате (Папаницолау и ХЕ). 

• врши узорковање оперативног материјала ( обележавање узорака ткива добијених од стране 

надлежног патолога, пратећим патохистолошким бројем). 

• врши фиксацију и процесирање узоркованог материјала (ручно или у апарату). 

• врши калупљење процесираних узорака ткива. 

• врши сечење укалупљених узорака ткива. 

• врши бојење стандардном хематоксилин-еозин ( ХЕ) методом  и постављање покровних стакалаца. 

• врши обележавање препарата пратећим патохистолошким бројем и њихово одношење (заједно са 

пратећим упутом за патологију) доктору патологу  за дијагностику. 

• израђује хистохемијских и имунохистохемијских препарата по налогу доктора патолога. 

• припрема и замена хемикалија у апарату за фиксацију ткива  и у апарату за бојење препарата. 

• онтролише рад апарата у Служби. 
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• врши избацивање преосталог биолошког материјала након постављања ПХ дијагнозе, као и његово 

одношење у просторију ИОРС-а за то намењену. 

• предаје избачени биолошки материјал, по већ утврђеном договору, уз пропратну документацију 

овлашћеном лицу из ЈКП Погребне услуге. 

• врши архивирање готових парафинских блокова ткива, хистолошких/цитолошких предметних 

стакала и писане патохистолошке/цитолошке документације. 

• ради са биолошким и потенцијално инфективним материјалима (свеже и замрзнуто хумано ткиво – 

Еx темпоре дијагностика). 

• врши узорковање свежег ткива, замрзавање узоркованог ткива, сечење на криотому и бојење (Еx 

темпоре дијагностика). 

• ради са биолошким материјалом (разна хумана ткива за стандардну обраду). 

• прави растворе по датим рецептурама . 

• припрема боје за основна и хистохемијска бојења (хематоксили-еозин бојења, и специфична бојења 

за хистохемијску дијагностику). 

• ради са изузетно токсичним супстанцама током процесирања ткива (формалин, алохол, ксилол), као 

и при имунохистохемијској методи бојења ( систем за визуелизацију, ДАБ+). 

• врши правилно руковање, складиштење и уклањање медицинског и хемијског отпада. 

• учествовујеу  изради препарата за имунохистохемијскиудијагностику, а у циљу спољашње контроле 

квалитета  рада коју обавља референтна  имунохистохемијска лабораторија у Данској. Контрола са 

обавља 2 пута годишње. 

• учествује у научно-истраживачким пројектима у домену своје струке. 

• користи заштитну опрему и средства на раду 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци у наведеном звању.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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07.00.00.00 СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПЛАНИРАЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈУ И МЕДИЦИНСКУ 

ИНФОРМАТИКУ 

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 07.00.00.01 Руководилац медицинске службе 1 

2. 07.00.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

јавном здрављу – главна медицинска 

сестра/техничар службе 

1 

3. 07.00.00.03 Доктор медицине специјалиста у јавном 

здрављу 

1 

4 07.00.00.04 Библиотекар 1 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ  

 

          ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова и задатака своје специјалности, руководи процесом рада у служби,  што обухвата активности 

из домена епидемиологијe, превенцијe, маркетинга, контроле квалитета, едукације, психосоцијалне подршке 

и рехабилитације, информационих технологија и социјалне медицине, а нарочито:  

 

▪ Обезбеђује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у складу са овим Правилником;  

▪ обезбеђује замену одсутних запослених за случај непланираних одсуствовања запослених са рада,  

▪ предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама,  

▪ стара се и одговоран је за стручно коришћење и употребу опреме, уређаја и машина, у складу са 

њиховим техничко-технолошким карактеристикама, уредно одржавање, сервисирање и баждарење, 

▪ врши контролу и оверава требовања - налога за набавку лекова, санитетског материјала, хемикалија 

и другог потрошног материјала и ситног инвентара и обезбеђује контролу правилности њиховог 

утрошка,  

▪ утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада клинике, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником 

о ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

▪ испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

▪ одређује динамику покретања поступака набавки за потребе клинике; 

▪ доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

▪ прати извршење плана набавки; 

▪ доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

▪ обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у служби, као и за 

поштовање личности корисника и хуманог односа запослених службе према оболелим, 

▪ врши стручни надзор у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним радом, 

▪ oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за здравствену делатност. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 
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- на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА/ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

▪ учествује у планирању, организацији, реализацији  и назору над спровођењем активности у служби 

из домена епидемиологијe и превенцијe малигних болести, контроле болничких инфекција, 

маркетинга, контроле квалитета, едукације медицинских сестара-техничара, психосоцијалне 

подршке и рехабилитације, информационих технологија и социјалне медицине; 

▪ сарађује са националним и међународним удружењима медицинских сестара. 

▪ учествује у изради плана кадрова и стручног усавршавања, плана набавке и инвестиција у служби у 

сарадњи са директором здравствене неге; 

▪ организује, координира и руководи радом главних медицинских сестара-техничара одељења и 

других здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом у служби, 

▪ учествује у организацији и координацији рада немедицинских радника са средњом и вишом 

стручном спремом у служби; 

▪ врши надзор и одговорна је за ефикасност, квалитет и правовремено извршавање стручних задатака 

и радних обавеза медицинских сестара-техничара одељења; 

▪ контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у служби; 

одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине, 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и главне сестре/техничара Института. 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад одговорна је руководиоцу службе и главној медицинској сестри Института. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  
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Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова своје струке: 

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи послове и задатке доктора медицине- 

специјалисте социјалне медицине за које је оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем 

специјалистичког испита из социјалне медицине; 

• израђује предлог плана рада према усвојеној методологији и извештај о извршењу плана рада; 

• врши контролу у припреми података за фактурисање здравствених услуга; 

• организује и координира рад из области референтне делатности и стручног надзора; 

• сачињава компаративне анализе и предлоге за корекције плана рада; 

• прати и примењује кадровске стандарде, нормативе рада и показатеље рада; 

• учествује у планирању кадрова; 

• прати законске прописе и прописе донете за спровођење закона из релевантне области;  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из социјалне 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 социјалне 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,  

- Здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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4. БИБЛИОТЕКАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

• организује рад библиотеке која је специфичног научног карактера, а фондом и опремом прилагођена је 

потребама научних радника у Институту; 

• креира електронског каталога за књиге и часописе; 

• сагледава потребе корисника библиотеке;  

• планира претплату на часописе и планира набавку књига;  

• сарађује са дистрибутерима база научне литературе и обавештава директора о понудама дистрибутера 

• организује набавку тражене литературе библиотечком  позајмицом преко Универзитетске библиотеке;  

• контактира библиотеке које се баве истом граном медицине и остварује сарадњу са другим 

Онколошким центрима у земљи и иностранству и врши инострану позајмицу литературе; 

• врши дистрибуцију стручне литературе запосленима Института;  

• информише кориснике о приспелој научној литератури али и о новим  базама и њиховој  доступности  

путем пробних периода (free trial); 

• обучава кориснике за приступ базама научних информација који су доступни преко обједињене набавке 

Кобсон или путем претплате; 

• обучава кориснике за коришћење база научне литературе, репозиторија, нових веб алата и 

претраживача; 

• прати новине у науци из области онкологије, онколошке дијагностике, радиотерапије;  

•  информише запослене Института о најновијим достигнућима у области онкологије и медицине уопште 

(са научних сајтова, отворених портала, научних блогова и друштвених мрежа) објављивањем вести на 

блог билиотеке и циркуларним емаилом; 

• проналажење нових софтверских алата, библиографија онлајн , слободни претраживачи, научни сајтови 

и блогови, промовише портале Отвореног приступа; 

• на захтев корисника врши претраживање база научне литературе и спроводи сложена претраживања : по 

задатој теми, задатим кључним речима, и готовим референцама, трагањем за сличним радовима једног 

аутора итд. 

• пружа потребне  информације о начину подношења захтева за звање;  

• пружа помоћ y вредновањy радова приликом подношења за звање уз консултовање Матичног научног 

одбора за медицину; 

• прикупљање ауторских радова за запослене у ИОРС;  

• пружа помоћ научним радницима приликом припреме за објављивање радова: одабир часописа, 

прикупљање литературе, провера исправности цитираних референци у складу са прописаним 

стандардима за цитирање и инструкцијама ауторима часописа у који се шаље рад; 

• пружа помоћ при  слању радова у редакције часописе путем електронских сервиса; 

• подноси годишњи извештај директору о цитираности запослених у иорсу користећи индексне базе Web 

of Science, SCOPUS, SCINDEKS; 

• врши израду кварталних извештаја о публикованим радовим запослених у ИОРС; 

• организује предавања из области информатичког библиотекарства и промоције књига; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

• животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање:  
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- 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, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

07.01.00.00 Одсек епидемиологије и превенције  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  07.01.00.01 Доктор медицине специјалиста у јавном 

здрављу - Шеф одсека 

1 

2.  07.01.00.02 Здравстени сарадник у области јавног 

здравља 

1 

3.  07.01.00.03 Виши санитарни техничар/санитарно-

еколошки инжењер 

1 

4.  07.01.00.04 Виша медицинска сестра/техничар у 

јавном здрављу 

1 

5.  07.01.00.05 Медицинска сестра/ техничар у јавном 

здрављу 

1 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ - ШЕФ ОДСЕКА  

 

          ОПИС ПОСЛОВА:  

          Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

▪ Организује, координираи контролише  стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада, у складу са овим Правилником, 

▪ обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима, 

▪ oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ планира, прати и евалуира спровођење активности из домена рада Одељења што обухвата: 

▪ епидемиологију малигних болести 

▪ превенцију малигних болести и  промоцију здравља   

▪ контрола болничких инфекција,  

▪ управљање медицинским отпадом 

▪ вођење Хоспиталног регистра за рак Института 

▪ вођење медицинских база одељења 

▪ праћење и унапређење квалитета рада Института 

▪ координацију акредитације Института  

▪ односе са јавношћу, комуникацију и маркетинг 

▪ спровођење истраживања из области епидемиологије и превенцје малигних болести, контроле 

болничких инфекција, квалитета услуга Института и др. 

▪ едукација из области онколошке епидемиологије, превенције и контроле болничких инфекција 

▪ пружање стручне и научне помоћи при изради радова, магистарских и докторских тези и др. 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту и непосреној околини; 
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▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу службе. 

    

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из епидемиологије, 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 епидемиологије, 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 радног искуства на пословима специјалисте,  

- Здравствена способност. 

 

2. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• Планира, организује, прати и евалуира активности из домена превенције малигних болести: 

(промоције здравља и превенције малигних болести, израђује и спроводи програм за становништво и 

пацијенте Института, учествује у националним и осталим програмима, сарађује са другим установама, 

организацијама и институцијама у домену превентиве; 

•  израдађује и спроводи активности и програме за промоцију здравља и превенцију    малигних болести 

• врши индивидуално саветовање пацијената и запослених о факторима ризика( помоћ при одвикавању од 

пушења, о исхрани, генетским факторима и др.) 

• врши едукацију из области промоције здравља и превенције малигних обољења (организовање 

континуиране едукације здравствених радника, едукација становништва, посебних група и 

пацијената(предавања, преко медија и др.), 

• припрема едукативни материјал;  

• планира организује, прати и евалуира активности из домена актедитације Института, што обухвата 

координацију активности у вези са редовним посетамаи спољашњим оцењивањем АЗУС-а,  

• врши координацију са акредитационим тимом; 

• прати спровођење корективних мера у складу са препорукама АЗУС-а; 

• припрема документацију за надзор; 

• организује ревизију процедура и упутстава;     

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту и непосреној околини; 

• дужан је да спроводи мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

•     За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 
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УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије / академска специјализација) 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; 

- академска специјализација / мастер из јавног здравља, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. ВИШИ САНИТАРНИ  ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

• Учествује у контроли болничких инфекција у Институту што обухвата: 

• дневно прикупљање података о пацијентима који су у ризику за настанак болничких инфекција, 

уписивање података и обавештавање специјалисте епидемиологије надлежног за болничке 

инфекције о прикупљеним подацима; 

• учествовање у припреми препорука за превенцију и сузбијање болничких инфекција  

• праћење примене препорука, поступака и мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција; 

• дневни увид у резултате микробиолошких анализа, уношење података у електронску базу, 

претраживање базе и израда периодичних извештаја и извештаја о потреби 

• праћење болничке инфекције/колонизације према утврђеним приоритетима и изолатима узрочника 

од епидемиолошког значаја; 

• пружање стручне помоћи медицинским сестрама/техничарима у свакодневном раду из области 

контроле болничких инфекција 

• пружање помоћи специјалисти епидемиологије ИОРС и специјалисти епидемиологије надлежног 

института/завода за јавно здравље, при истраживању епидемије болничке инфекције и при 

утврђивању препорука и мера за сузбијање епидемије; 

• учешће у епидемиолошком истраживању у случају појаве /сумње на инфекцију/ епидемију: обилазак 

одељења, увид у медицинску документацију пацијента и резултате микробиолошких анализа,  

епидемиолошко и лабораторијско испитивање особа са инфекцијом и особа из контакта, 

консултације и сарадња са другим установама, и др. 

• учествује у континуираној едукацији о контроли болничких инфекција за запослена лица у 

здравственој установи; 

• организује спровођење санитарних прегледа запослених; 

• требовање, преузимање, транспорт, чување, раздуживање вакцине и организује вакцинацију 

запослених; 

• учествује у планирању и контролише спровођење дезинфекције у Институту; 

• организује дезинсекцију и дератизацију 

• организује спровођење и врши надзор над контролом стерилизације 

• сарађује са заводима за јавно здравље и другим установама у области контроле болничких 

инфекција 

• учествује у активностима за управљање опасним медицинским отпадом у Институту ( инфективним, 

цитостатским, патоанатомским, хемијским и фармацеутским ); 

• превенција и збрињавање акцидената код запослених и пацијената;  

• спроводи надзора у одсеку исхране; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите 
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• животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

-Здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• учествује у активностима за контролу болничких инфекција у ИОРС што обухвата:  

• надзор над поступцима при раду и понашањем запослених, пацијената и посетилаца, прикупљање и 

унос података као и израда извештај,учествовање у припреми препорука за превенцију и сузбијање 

болничких инфекција са аспекта извођења сестринских процедура, спровођење мера за превенцију и 

сузбијање болничких инфекција,учешће у спровођењу контроле дезинфекције, контроле 

стерилизације, имунизације запослених и пацијената, санитарних прегледа запослених, дезинсекције 

и дератизације,континуирана едукација запослених о спречавању и сузбијању болничких инфекција; 

• учествује у активностима управљања опасаним медицинским отпадом у ИОРС (инфективним, 

цитостатским, патоанатомским, хемијским и фармацеутским ); 

• учествује у вођењу Хоспиталног регистра што обухвата прибављање и унос података, ретраживање 

базе и израда извештаја; 

• учествује у активностима епидемиологије малигних болести што обухвата прикупљање, унос и 

анализа епидемиолошких података, сарадња са другим установама домена епидемиологије малигних 

болести, едукација запослених Института, учешће у епидемиолошким истраживањима малигних 

болест; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 
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УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

-Здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• Прибављање, техничка обрада и унос података за потребе Хоспиталног регистра 

• Прибављање, техничка обрада и унос података за потребе евиденције медицинских услуга ИОРС као 

и других база података одељења 

• Претраживање база и статистичка обрада података  

• Израда периодичних законских извештаја као и извештаја на захтев за заводе за јавно здравље, фонд 

здрасвтвеног осигурања  и друге институције 

• Израда извештаја и презентација везаних за Хоспитални регистар  

• Сарадња са службама епидемиологије и социјалне медицине института и завода за јавно здравље, 

домова здравља и других здравствених установа  

• Сарадња са другим установама и организацијама ради размене података и сарадње 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

-Здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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07.02.00.00 Одељење дата центар  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.   07.02.00.01 Руководилац послова информационих 

система и технологија 

1 

2.   07.02.00.02 Пројектант информационих система и 

програма 

1 

3.   07.02.00.03 Пројектант информатичке инфраструктуре 2 

4.   07.02.00.04 Инжењер рачунарске мреже 1 

5.   07.02.00.05 Интерни ИТ ревизор 1 

6.  07.02.00.06 Интернет оператер 1 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

 ОПИС ПОСЛОВА:  

• 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;  

• прати прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења ИКТ 

ресурса;  

• контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора;  

• 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;  

• учествује у планирању, дефинисању и спровођењу политике заштите информационог система,  

• учествује у планирању и спровођењу политике коришћења ресурса система,  

• учествује у планирању, организацији и спровођењу едукације запослених у Инситуту из области 

информационе технологије,  

• одговоран  је за поштовање рада, реда и дисциплине; 

• oдговоран је за поштовање безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне 

средине;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да спроводи мере безбедности информационо комуникационог система Института у складу 

са актима и процедурама којима је регулисана ова област;  

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава;  

• учествује у раду Стручног колегијума и извештава о надзору над радом ИКТ система (тј о раду 

информационих система и ИЗИС-а) и о информационој безбедности; 

• За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Службе и директору Института (због ИЗИС-а и 

информационе безбедности).  

 

          УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

Високо образовање у области информатике, математике, технике и организационих наука:  

- 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.  
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Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- Најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- Здравствена способност.  

 

2. ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ПРОГРАМА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• анализира корисничке захтеве и спроводи анализу пословног система и пројектног задатка и врши 

избор процедуре његовог решавања;  

• одређује потребан број извршилаца 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);  

• развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење;  

• учествује у планирању истраживања, анализи података и генерисању извештаја;  

• координира израду документације 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 апликативних програма; 

• спроводи испитивање тржишта за потребе планирања и спровођења набавки; 

• учествује у планирању, дефинисању и спровођењу политике заштите информационог система;  

• учествује у планирању и спровођењу политике коришћења ресурса система; 

• учествује у планирању, организацији и спровођењу едукације запослених у Инситуту из области 

информационе технологије; 

• одговоран  је за поштовање рада, реда и дисциплине; 

• oдговоран је за поштовање безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне 

средине;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да спроводи мере безбедности информационо комуникационог система Института у складу 

са актима и процедурама којима је регулисана ова област;  

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава;  

• за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу послова информационих система и технологија.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

Високо образовање у области информатике, математике, технике и организационих наука:  

- 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,  

- Здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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3. ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• организује, координира и контролише функционисање информатичке инфраструктуре; 

• спроводи анализу информатичке инфраструктуре корисника и даје предлоге за унапређење;  

• пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме (сервера, рачунарских радних 

станица, мреже и мрежне опреме и друго);  

• пројектује моделе унапређења и интеграције система, софтвера и сервиса (оперативних система, 

система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, 

интранета, интернета и других);  

• пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, 

као и модела израда резервних копија података;  

• спроводи испитивање тржишта за потребе планирања и спровођења набавки; 

• учествује у увођењу, заштити и унапређењу информационих система; 

• учествује у тeстирању инфраструктурних целина по процесима; 

• учествује у планирању, дефинисању и спровођењу политике заштите информационог система;  

• учествује у планирању и спровођењу политике коришћења ресурса система; 

• учествује у планирању, организацији и спровођењу едукације запослених у Инситуту из области 

информационе технологије; 

• одговоран  је за поштовање рада, реда и дисциплине; 

• oдговоран је за поштовање безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да спроводи мере безбедности информационо комуникационог система Института у 

складу са актима и процедурама којима је регулисана ова област;  

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава;  

• за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу послова информационих система и 

технологија.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

 

Високо образовање у области информатике, математике, технике и организационих наука:  

- 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,  

- Здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ИНЖЕЊЕР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• 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 екстерном техничком 

подршком;  

• учествује у дефинисању и реализацији корисничких решења везаних за рачунарске мреже;  

• израђује писану документацију за пројекте и корисничка решења;  
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• учествује у оптимизацији параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева;  

• прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу 

мрежних сервиса  

• учествује у пројектовању модела интеграције софтвера и сервиса – оперативних система, система за 

обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и 

других;  

• спроводи испитивање тржишта за потребе планирања и спровођења набавки; 

• учествује у пројектовању модела заштите и контроле приступа и коришћења информатичких 

ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;  

• учествује у увођењу, заштити и унапређењу информационих система;  

• учествује у тeстирању инфраструктурних целина по процесима; 

• учествује у планирању, дефинисању и спровођењу политике заштите информационог система,  

• учествује у планирању и спровођењу политике коришћења ресурса система,  

• учествује у планирању, организацији и спровођењу едукације запослених у Инситуту из области 

информационе технологије; 

• одговоран  је за поштовање рада, реда и дисциплине; 

• oдговоран је за поштовање безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне 

средине;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да спроводи мере безбедности информационо комуникационог система Института у складу 

са актима и процедурама којима је регулисана ова област;  

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава;  

• за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу послова информационих система и технологија.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

 

Високо образовање у области информатике, математике, технике и организационих наука:  

- 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 раднoг искуства, 

- Здравствена способност.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ИНТЕРНИ ИТ РЕВИЗОР 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• контролише примену донетих ИТ процедура; 

• даје предлоге нових или корекције старих ИТ процедура;  

• контролише примену стандарда донетих од стране релеватних институција;  

• дефинише неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења (учествује 

у пројектовању модела интеграције података, пословних процеса, као и рачунарске и мрежне 

опреме) ;  

• учествује у постављању и одржавању интегрисаног система рачунарске и мрежне опреме (сервера, 

рачунарских радних станица, мреже и мрежне опреме и  друго);  

• учествује у постављању, администрирању и конроли система, софтвера и сервиса ( оперативних 

система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, 

интранета, интернета и других);  
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• учествује у постављању и одржавању система заштите и контроле приступа и коришћења 

информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података и даје предлоге за 

унапређење; 

• подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне 

опреме (сервера, рачунарских радних станица, мреже и мрежне опреме и  друго) и даје предлоге за 

унапређење; 

• инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду 

системског софтвера, апликативних 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) и даје предлоге за унапређење; 

• пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са екстерном техничком 

подршком;  

• спроводи испитивање тржишта за потребе планирања и спровођења набавки; 

• учествује у увођењу, заштити и унапређењу информационих система; 

• учествује у тeстирању инфраструктурних целина по процесима; 

• учествује у планирању, дефинисању и спровођењу политике заштите информационог система;  

• учествује у планирању и спровођењу политике коришћења ресурса система; 

• учествује у планирању, организацији и спровођењу едукације запослених у Инситуту из области 

информационе технологије; 

• одговоран  је за поштовање рада, реда и дисциплине; 

• oдговоран је за поштовање безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне 

средине;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да спроводи мере безбедности информационо комуникационог система Института у складу 

са актима и процедурама којима је регулисана ова област;  

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава;  

• за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу послова информационих система и технологија.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

 

Високо образовање у области информатике, математике, технике и организационих наука:  

- 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 раднoг искуства, 

- Здравствена способност.  

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци“. 

 

6. ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТЕР  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• прикупља информације и податке за интернет портал;  

• обавља послове техничке обраде материјала за потребе презентација,  публикација и интернет 

страница Института;  

• припрема,  уноси нове садржаје и обавља послове ажурирања сајта Института;  

• води евиденцију о интеракцији на интернет порталу;  

• пружа техничку подршку у припреми медијских и других промотивних догађаја;  
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• врши унос података  у интерне наменске базе података; 

• води евиденцију присуства на раду запослених у Дата центру ; 

• води бригу о основним средствима Дата центра,  надгледа исправност опреме и пријављује 

евентуалне кварове; 

• надгледа потрошњу и обезбеђује канцеларијски материјал за потребе Дата центра 

• учествује у спровођењу политике заштите информационог система;  

• учествује у спровођењу едукације запослених у Инситуту из области информационе 

технологије; 

• одговоран  је за поштовање рада, реда и дисциплине; 

• oдговоран је за поштовање безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да спроводи мере безбедности информационо комуникационог система Института у 

складу са актима и процедурама којима је регулисана ова област;  

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава;  

• за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу послова информационих система и 

технологија.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

 

- средње образовање, 

- Здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

07.03.00.00 Одељење за образовање и рехабилитацију  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.   07.03.00.01 Дефектолог - Начелник одељења 1 

2.   07.03.00.02 Виша медицинска сестра у јавном здрављу 

- Главна медицинска сестра одељења 

1 

3.   07.03.00.03 Дефектолог 3 

4.   07.03.00.04 Социјални радник на осталим болничким 

одељењима 

1 

5.   07.03.00.05 Психолог на осталим болничким 

одељењима 

2 

6. 07.03.00.06 Виши физиотерапеут 3 

 

1. ДЕФЕКТОЛОГ - НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада, у одељењу; 

▪ координира и учествује  у спровођењу психосоцијалне рехабилитације пацијената и породице; 

▪ учествује у осмишљавању, реализацији и евалуацији програма у циљу превенције синдрома 

изгарања код запослених; 

▪ учествује у креирању водича за психосоцијалну рехабилитацију и организује едукацију стручњака из 

ове области; 
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▪ организује са представницима виших медицинских школа извођење наставе из области рада 

Института; 

▪ организује са представницима Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију извођење 

наставе из области рада Института; 

▪ координира и учествује у спровођењу интерне и екстерне едукације медицинских сестара-техничара; 

▪ сарађује са удружењима за борбу против рака, као и са удружењима пацијената оболелих од 

малигних болести; 

▪ сарађује са европским и интернационалним онколошким институцијама у циљу унапређења 

психосоцијалне рехабилитације пацијената и породице; 

▪ сарађује са средствима јавног информисања у циљу образовања становништва о унапређењу 

здравља; 

▪ врши распоређивање послова и задатака запосленим, водећи рачуна о равномерности у 

распоређивању послова и задатака; 

▪ обезбеђује замену одсутног запосленог, односно извршавање послова и задатака за случај 

изненадног, непланираног одсуствовања запослених са посла; 

▪ учествује у изради годишњег плана стручног усавршавања запослених на одељењу; 

▪ обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника и хуман однос запослених у одељењу према оболелима; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу службе. 

 

УСЛОВИ:   

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 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност. 

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ Учествује у раду тима стручњака за психосоцијалну рехабилитацију, пацијената и породице у 

Институту; 

▪ успоставља први контакт и комуникацију са пацијентом и породицом на едукацији; 

▪ учествује у реализацији едукативних програма за пацијенте и породицу у Институту; 

▪ обавља едукацију пацијената и породице са аспекта здравствене неге према Протоколу здравствене 

неге 

▪ осмишљава садржај програма едукације пацијената из домена здравствене неге; 

▪ учествује у активностима  континуиране медицинске едукације медицинских сестара-техничара у 

Институту; 

▪ сарађује са националним и међународним удружењима медицинских сестара-техничара; 

▪ сарађује са главним медицинским сестрама-техничарима клиника, служби и одељења Института; 
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▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад непосредно је одговорна начелнику одељења и главној медицинској сестри службе.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност. 

  

3. ДЕФЕКТОЛОГ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• самостално обавља послове и задатке струке дипломираног дефектолога, а посебно се бави 

психосоцијалном и едукативном рехабилитацијом оболелих од малигних болести,   

• сагледава и процењује спремност и потребе за едукацијом и рехабилитацијом оболелих од 

малигних болести  који се лече на Институту,  

• одређује методе, средства и облике реализације едукативнх програма,  

• истражује услове психосоцијалне рехабилитације у онкологији,  

• учествује у креирању, организацији и реализацији едукативно-рехабилитационих 

индивидуалних /или групних поступака и програма: искуствених радионица за подршку 

оболелим пацијентима, едукативних програма за  оболеле и чланове породице,  

• учествује у формирању група за едукацију пацијената и подршке њихових ближњих,  

• учествује у еукацији едукатора, чланова стручног тима за едукацију оболелих и чланова 

породице,  

• учествује у припреми оболелих и чланова породице за специфичан третман (хируршки, 

радиотерапијски, хемиотерапијски, хормотерапијски, комбиновани), као супортивној и 

палијативној онкологији, 

• пружа психолошко консултативну подршку оболелима и члановима породице, 

• учествује у превенцији ситуације хендикепа код особа оболелих од малигних обољења, 

• учествује у креирању водича за психосоцијалну рехабилитацију, 

• учествује у осмишљавању, реализацији и евалуацији програма у циљу превенције синдрома 

изгарања, 

• учествује у раду стручних тимова(Етички одбор, Конзилијум И сл.), 

• сарађује са удружењима оболелих и волонтерима у Институту, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ:  

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, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. СОЦИЈАЛНИ РАДНИК НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИ ОДЕЉЕЊИМА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• узима социјалну анамнезу од пацијента, чланова породице или оних који брину о пацијенту;  

• детектује постојеће и потенцијалне социјалне проблеме и потребе; 

• рангира решавање социјалних проблема и потреба према приоритету; 

• заједно са осталим члановима тима учествује у прављењу плана збрињавања, 

• контактира чланове породице, сроднике, пријатеље, суседе и укључује их у социјални миље 

пацијента; 

• примењује индивидуалну и породичну социотерапију; 

• пружа психо-социјалну подршку пацијенту и члановима из његовог окружења; 

• контактира надлежне институције ради што бржег и ефикаснијег решавања проблема и 

задовољавања потреба пацијента; 

• сарађује са удружењима пацијената оболелих од малигних болести; 

• учествује у креирању, организацији и реализацији едукативно-рехабилитационих индивидуалних 

/или групних поступака и програма: искуствених радионица за подршку оболелим пацијентима, 

едукативних програма за  оболеле и чланове породице,  

• учествује у формирању група за едукацију пацијената и подршке њихових ближњих  

• заједно са осталим члановима тима учествује у евалуирању резултата рада тима; 

• учествује у едукацији оболелих и чланова њихових породица; 

• Рад на терену: 

• посета породици непосредно пре отпуста пацијента; 

• социотерапијски рад са пацијентом и породицом у кућним условима; 

• смештај пацијента у социјалну установу; 

• присуство лекарској комисији у заводу за пензијско и инвалидско осигурање по позиву; 

• консултативни тимски састанци у у установама здравствене и социјалне заштите  

• спроводи системску породичну терапију 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да спроводи мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 
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• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ:  

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, 

- здравствена способност. 

  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ПСИХОЛОГ НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља, самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке клиничког психолога у 

индивидуалном, породичном и групном раду са оболелим у свим фазама њиховог третмана у ИОРС 

• обавља индивидуалну психо-дијагностичку процену пацијената (деца и одрасли) 

• обавља психолошку процену породица под ризиком 

• пружа индивидуални психолошко-саветодавни рад пацијентима (деца и одрасли) 

• пружа психолошко-саветодавну подршку/ брачну и породичну психотерапију породици пацијената у 

свим фазама лечења  

• пружа индивидуални психотерапијски рад (адолесценти и одрасли пацијенти, чланови породице) 

• пружа групни психотерапијски рад (групе сусретања, отворене терапијске групе за пацијенте (деца и 

адолесценти), чланове породице) 

• пружа индивидуалну саветодавну психолошку подршку пре и након губитка члана породице (подршка 

у антиципаторном туговању и у процесу туговања након губитка члана породице) 

• учествује у раду тима за супортивну онкологију и палијативно збрињавање 

• учествује у раду стручних тимова ИОРС-а(Етички одбор, kонзилијум и сл.) 

• сарађује са удружењима пацијената оболелих од малигних болести 

• пружа психолошку и саветодавну подршку запосленима ИОРС-а (синдром изгарања, мобинг, проблеми 

у тимском раду и међусобној комуникацији) 

• контактира важне чиниоце система подршке (школе, факултете, психијатријске установе, по потреби 

Центре за соц.рад) 

• обавља менторство и супервизију стручне праксе студената психологије и мастера психологије  

• учествује у раду комисија за пријем запослених у радни однос у циљу  

• процене компентенција неопходних за специфичности послова  (психолошка процена, тимски рад, 

асертивна комуникација, рад са пацијентима, рад под интензивним стресом; 

• обавља разговоре са запосленим и руководиоцима у циљу решавања специфичних или конфликтних 

ситуација и проналажење прихварљивих решења за све; 

• пружа подршку руководиоцима у решавању њихових професионалних тешкоћа; 

• у сарадњи са руководиоцима даје предлоге у вези захтева за премештај запослених на друге послове 

или друге организационе јединице у циљу ефикаснијег рада организационих јединица; 

• води неопходну поверљиву документацију у вези поступања у области људских ресурса. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 
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• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

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, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• узима анамнезу и врши терапеутску процену функционалног статуса; 

• сачињава план кинезитерапије, избор вежби, помагала и реквизита; 

• примењује адекватне методе и стратегије медицинске рехабилитације; 

• води стручну документацију о пацијенту; 

• подучава пацијента и породицу мерама психофизичког опоравка кроз индивидуални и групни третман; 

• инструише при избору и примени ортопедских помагала; 

• учествује у раду тима за едукацију пацијената и породице; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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  
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- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

08.00.00.ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ 

 

Ред.бр. 
Шифра радног 

места 
Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  08.00.00.01 Доктор медицине специјалиста у 

операционим салама - Начелник одељења 

1 

2.  08.00.00.02 Виша медицинска сестра/техничар у 

амбуланти - Главна медицинска сестра 

одељења 

1 

3.  08.00.00.03 Виша медицинска сестра / техничар у 

амбуланти 

8 

4.  08.00.00.04 Медицинска сестра/ техничар у амбуланти 22 

5.  08.00.00.05 Медицинска сестра/техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији 

 

6.  08.00.00.06 Технички секретар 5 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА - НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА  

 

           ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• организује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада, у складу са 

овим Правилником; 

• обезбеђује функционисање рада конзилијума; 

• одговоран је за месечни распоред рада запослених; 

• врши контролу евидентираних медицинских услуга, лекова, санитетског и осталог материјала и 

одговорни су за тачну и благовремену евиденцију; 

• утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада одељења, а које су у складу са постављеним циљевима и 

Правилником о ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: 

Правилник); 

• испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

• одређује динамику покретања поступака набавки за потребе одељења; 

• доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

• прати извршење плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником; 

• сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну, 

• преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 
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• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за здравствену делатност. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из опште хирургије, 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 опште хирургије, 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 радног искуства као руководилац организационе једицине, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

2. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - ГЛАВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује, координира и руководи радом медицинских сестара-техничара и административних 

техничара-дактилографа у одељењу;   

• врши надзор и одговорна је за ефикасност, квалитет и правовремено извршавање стручних задатака 

и радних обавеза медицинских сестара-техничара и административних техничара-дактилографа у 

одељењу;   

• учествује у изради плана кадрова, стручног усавршавања и инвестиција одељењу; 

• контролише употребу средстава заштите на раду у одељењу; 

• врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом; 

• води рачуна о основним средствима и задужен је за основна средства; 

• врши контролу фактурисања здравствених услуга и медицинског потрошног материјала; 

• учествује у едукацији медицинских сестара-техничара и медицинских сестара-техничара-

приправника; 

• учествује у изради плана набавке одељења и врши контролу потрошног медицинског и 

канцеларијског материјала и о томе води уредну евиденцију и доставЉа извештај; 

• организује чување, издавање и архивирање медицинске документације; 

• врши контролу и парафира документацију која се користи као основ за фактурисање, 

• сачињава месечни распоред рада медицинских сестара-техничара и административних техничара-

дактилографа у одељењу и води евиденцију о присутности запослених на раду у одељењу, 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговорна је непосредном руководиоцу и главној медицинској сестри  Института. 
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УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 три године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове више медицинске 

сестре-техничара за које је оспособљена у току студија и у одговарајућим допунским облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања, 

• одговорна је за контролу правовременог спровођење пацијената на одељење (одсек, клинику или 

службу) 

• одговорна је за тачност унетих података у информациони систем ХЕЛИАНТ  

• учествује у изради плана набавке лекова и потрошног матаријала апотеке. 

• укључена је у израду месечног и годишњег плана набавке канцеларијског и медицинског материјала 

у одељењу .  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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4. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• пружа информације о распореду пацијената по одељењу (одсецима, службама, клиникама); 

• збрињава и организује транспорт непокретних пацијената; 

• прави тријажу и упућује пацијента у одговарајуће амбуланте (за прве прегледе, контроле, 

конзилијум, амбуланту пријема, лабораторију...); 

• заказује прве прегледе пацијената за дојку на шалтеру информација;  

• спроводи регуларан и хитан пријем пацијената и одговорна је за његово правилно спровођење;  

• прихвата пацијента у амбуланту пријема, обавља санитарну обраду, мери телесну тежину, 

телесну висину пацијента и облачи га у болесничку пиџаму и папуче; 

• попуњава листу сестринске процене – анамнезе и обавештава пацијента о кућном реду 

Института и даје му писмену сагласност на потпис; 

• ако уочи знаке неке заразне болести (шуга, вашке...) о томе обавештава епидемиолога 

Института; 

у анестезиолошко-интернистичкој амбуланти мери виталне функције пацијенту и одрађује ЕКГ;  

• асистира лекару и припрема пацијента за гинеколошки преглед и конзилијум; 

• асистира лекару у превијалишту код извођења биопсија (ТРУ ЦУТ...); 

• у превијалишту превија пацијента после хируршке интервенције; 

• у септичном превијалишту превија септичне ране и самим тим је изложена  евентуалним 

инцидентима и акцедентима код суспектних пацијената на ХИВ и ХБС; 

• одговорна је за правовремено спровођење пацијената на одељење (одсек, клинику или службу); 

• после завршеног конзилијарног прегледа издаје конзилијарну одлуку пацијенту и информише 

пацијента и породицу о току, начину и месту лечења; 

• издаје писмено обавештење за пацијента и породицу у вези пријема у болницу и у вези рада 

саветовалишта. 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

-Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И 

БРАХИТЕРАПИЈИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и 

задатке медицинске сестре за које је оспособљена у току школовања и у одговарајућим 

облицима стручног усавршавања и оспособљавања, 

• спроводи тријажу пацијената  по  реду долазака и хитности   

• Прихвата пацијента, припрема за преглед или интервенцију ; 

• врши физичку и психичку припрему пацијента пре извођења било које интервенције у 

превијалишту (биопсије, пункција, превијања...); 

• поставља пацијента у одговарајући положај  

• Припрема материјал и инструменте у превијалишту 

• Асистира лекару  у превијалишту при прегледу и извођењу интервенција (биопсија -ТРУ 

ЦУТ...); 

• Асистира лекару приликом скидања конаца са оперативне ране 

• Асистира лекару приликом превијања оперативне ране, при испирању или вађењу дренова 

• Самостално по налогу лекара, у превијалишту превија пацијента после хируршке интервенције 

уз поштовање свих мера асепсе и антисепсе ; 

• збрињава пацијента након завршене итервенције 

• у септичном превијалишту превија септичне ране и самим тим је је изложена  евентуалним 

инцидентима и акцедентима код суспектних пацијената на ХИВ и ХБС 

• збрињава  пацијента и организује транспорт;        

• припрема материјала и инструмената за стерилизацију; 

• одговара за набавку стерилног завојног материјала и биолошку контролу стерилизације; 

• проверава тачност унетих података у информациони систем ХЕЛИАНТ;  

• врши требовање и набавку медицинског материјала из централне апотеке ИОРС-а; 

• укључена је у израду месечног и годишњег плана набавке потрошног  медицинског материјала у 

превијалишту и врши контролу стања: 

• врши попис лекова и потрошног медицинског материјала; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини (принципи асепсе и 

антисепсе) ; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада; 

• За свој рад одговорна  је главној сестри Одељења и начелнику одељења 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање из области здравства.  

 

Додатна знања / испити  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, 

-Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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6. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• отвара историје болести пацијента и води протокол евиденције новоотворених историја болести; 

• уноси податке пацијената у информациони систем; 

• припрема документацију за конзилијум,  прати његов рад и штампа конзилијарне одлуке; 

• припрема документацију за конзилијум за посебне лекове; 

• обавља дактилографске и административно-техничке послове вођења евиденције, документације и 

извештаја у вези са амбулантним прегледима, радом конзилијума и конзилијарно донетим одлукама; 

• врши одлагање медицинске и друге документације као и послове у вези са подацима за 

информациони систем; 

• уноси податке у постојеће компјутерске програме, и врши претраживање и статистичку обраду 

података;  

• израђује листе чекања и листе пријема пацијената; 

• обавештава и позива пацијента за пријем на основу листе пријема; 

• израђује листе лежећих пацијената по одељењима; 

• архивира листе пријема; 

• спроводи конзилијарну одлуку лекара за хитан пријем пацијената у болницу; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање 

 

Изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима, стечено до ступања на снагу Уредбе о изменама и 

допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. 

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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09.00.00.ОДЕЉЕЊЕ АПОТЕКА  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  09.00.00.01 Магистар фармације специјалиста - 

Начелник одељења 

1 

2.  09.00.00.02 Виши фармацеутски техничар - Главни 

фармацеутски техничар 

1 

3.  09.00.00.03 Магистар фармације специјалиста 1 

4.  09.00.00.04 Магистар фармације 2 

5.  09.00.00.05 Фармацеутски техничар 5 

6.  09.00.00.06 Комерцијалиста  1 

 

1. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА - НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује, координира и контролише стручно, адекватно и благовремено одвљање послова у 

одељењу; 

• предлаже распоред послова; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• Утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада одељења, а које су у складу са постављеним циљевима и 

Правилником о ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: 

Правилник); 

• испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

• одређује динамику покретања поступака набавки; 

• доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

• прати извршење плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником и захтев за поправке; 

• сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну; 

• преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• врши контролу и парафира документацију која је везана за улаз и излаз лекова у апотеку, потписује 

рачуне о приспелим лековима у апотеку и комплетира рачуноводсвену исправу, обележава врсту 

трошка (лек, санитетски материјал, лабораторијски материјал итд.) каја прати одређену фактуру и 

шаље је на плаћање; 

• наручује лекове од добављача, односно усклађује захтеве из организационих јединица и прослеђује 

их добављачима изабраним у поступку јавне набавке са којим је закљичен уговор; 

• одговоран је за реализацију уговорених набавки лекова, медицинског потрошног материјала, 

санитетског материјала који се налази у плану набавке; 

• обавља послове утврђене Правилником о организацији и буџетском рачуноводству за начелника 

Одељења апотеке; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 



 

230 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• одговоран помоћнику директора за здравствену делатност. 

 

УСЛОВИ:   

 

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области фармације: 

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације, 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, 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 радног искутва на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност. 

 

2. ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЛАВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

ОДЕЉЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

• Обавља безбедан и ефикасан систем набавке медицинског материјала, 

• Организује и координира рад фармацеутских техничара у одељењу,  

• Предлаже распоред послова и контролише њихово извршење,  

• Одговара за одржавање, коришћење, техничку исправност апарата и других средстава за рад, за 

контролу исправности (амбалажа, рокови трајања и услове чувања) лекова и потрошног материјала, 

• Води евиденцију о присутности запослених на раду у одељењу, 

• Управља фармацеутским отпадом, односно спроводи  мере које обухватају сакупљање, 

разврставање, паковање, обележавање и одлагање (складиштење) фармацеутског отпада 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења и главној медицинској сестри Института. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  
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- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

3. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Обавља, самостално и у тиму, послове и задатаке фармацеута специјалисте фармакотерапије за које је 

оспособљен у току специјалистичког стажа и полагањем специјалистичког испита из фармакотерапије; 

• обавља безбедан и ефикасан систем набавке, цитотоксичних лекова, осталих лекова и медицинског 

материјала; 

• врши пријем, издавање цитотоксичних лекова и осталих лекова;  

• рукује цитотоксичним лековима и другим опасним лековима који подразумевају употребу; 

заштитних мера и заштите на раду; 

• анализира и врши евалуацију употребе лекова и медицинских средстава; 

• обезбеђује информације о лековима здравственим радницима и пацијентима; 

• учествовује  у консултацијама у вези терапије пацијената; 

• предлаже и унапређује фармакотерапијске мере и поступке у рационалној употреби лекова и 

одређених медицинских средстава; 

• врши рационализацију трошкова за спровођење утврђених фармакотерапијских протокола лечења; 

• учествовује  у превенцији, праћењу и лечењу нежељених реакција на лекове и медицинска средства; 

• учествује у активностима промоције здравља и превенције болести у сарадњи са другим 

здравственим радницима 

• обавља руковање лековима који се користе у клиничким испитивањима; 

• управља фармацеутским отпадом; 

• врши стручно усавршавање у области фармацеутске делатности; 

• Врши контролу и парафира документацију која је везана за улаз и излаз лекова у апотеци; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

 

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области фармације: 

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације, 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, 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 две године и шест месеци радног искуства, 
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- здравствена способност. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• обавља безбедан и ефикасан систем набавке цитотоксичних лекова, осталих лекова и медицинског 

материјала; 

• врши пријем, и издавање цитотоксичних лекова и осталих лекова;  

• рукује цитотоксичним лековима и другим опасним лековима који подразумевају употребу 

заштитних мера и заштите на раду; 

• врши безбедну ; 

• анализира и врши евалуацију употребе лекова и медицинских средстава; 

• обезбеђује информације о лековима здравственим радницима и пацијентима; 

• учествује  у консултацијама у вези терапије пацијената; 

• врши рационализацију трошкова за спровођење утврђених фармакотерапијских протокола лечења; 

• учествовује  у превенцији, праћењу и лечењу нежељених реакција на лекове и медицинска средства; 

• обавља руковање лековима који се користе у клиничким испитивањима; 

• израђује стручно методолошка упуства и шифарнике производа које су предмет централизованих 

јавних набавки, као и пружање помоћи здравственој установи  приликом израде плана за 

централизоване јавне набавке и учествовање у поступцима јавне набавке лекова и медицинскиг 

материјала 

• управља фармацеутским отпадом; 

• врши стручно усавршавање у области фармацеутске делатности; 

• врши контролу и парафира документацију која је везана за улаз и излаз лекова у апотеци; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање из области фармације: 

- на интегрисаним академским 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 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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5. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

 

• обавља самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове 

фармацеутског техничара за које је оспособљен у току школовања  и у одговарајућим допунским 

облицима стручног усавршавања и оспособљавања; 

• одговоран је за пријем и  складиштење лекова и медицинског материјала; 

• одговоран је за издавање медицинског и материјала; 

• рукује цитотоксичним лековима и другим опасним лековима који подразумевају употребу 

заштитних мера и заштите на раду; 

• врши контролу складиштења лекова и медицинског материјала; 

• врши компјутерску обраду података уласка и изласка лекова и медицинског материјала у Апотеци 

• води евиденцију рецепата према РФЗОу; 

• обрађује податаке који се односе на клиничке студије; 

• врши контролу и парафира документацију која је везана за улаз и излаз лекова и медицинског 

материјала у апотеци; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци у наведеном звању, 

- здравствена способност.   

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

6. КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

 

• прати реализацију уговорених набавки; 

• прати цене на тржишту и истражује тржиште; 

• контролише рачуне и формира рачуноводствену исправу, обезбеђује оверу рачуна и прикупља; 

документацију која прати одговарајуће рачуне; 

• рекламира спорне рачуне и решава рекламације; 

• саставља извештаје у вези извршења уговора; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 
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• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10.00.00.00 СЛУЖБА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ  

 

Ред.бр. 
Шифра радног 

места 
Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 10.00.00.01 Руководилац медицинске службе 1 

2. 10.00.00.02 Виши лабораторијски техничар - Главни 

лабораторијски техничар службе 

1 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ  

 

ПОСЛОВИ. Поред послова своје специјалности, обавља и следеће послове, а нарочито: 

• Организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано ббављање 

послова у служби; 

• одговоран је за планирање и извршавање плана рада;  

• предлаже план коришћења годишњег одмора у служби,; 

• предлаже начин и програм стручног оспособљавања у оквиру службе; 

• стара се и одговоран је за чување, одржавање и правилну употребу опреме, средстава, уређаја и 

машина, у складу са њиховим техничко-технолошким карактеристикама, рационалан и економичан 

утрошак лекова, санитетског материјала, хемикалија, ситног инвентара и другог потрошног 

материјала у служби; 

• предлаже помоћнику директору за образовну и научноистраживачку делатност Института план 

набавке лекова, санитетског материјала, хемикалија, ситног инвентара и другог потрошног 

материјала и одговоран је за њихову потрошњу; 

• предлаже план набавке опреме, средстава, уређаја и машина;  

•  утврђује стварне потребе за предметима набавки, који су неопходни за обављање редовних 

активности из делокруга рада службе, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником о 

ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

•   испитује и истражује тржиште сваког појединачног предмета набавке у складу са Правилником; 

•   одређује динамику покретања поступака набавки за потребе службе; 

•   доставља предлоге корекција плана набавки у складу са Правилником; 

•   прати извршење плана набавки; 

•   доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

•   подносе захтев за покретање поступка јавне набавке и предлаже чланове комисије у складу са 

Правилником; 

•   сачињава техничку спецификацију и оверава сваку страну; 

•   преиспитује модел уговора са становишта предмета уколико је подносилац захтева за јавну набавку; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у служби, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених у служби према оболелима, 

• врши стручни надзор у складу са Правилником о унутрашњем надзору над стручним радом, 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за образовну и научноистраживачку 

делатност Института. 

 

УСЛОВИ:  

 

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; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, 

природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, 

односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, 

техничко технолошких 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: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

за здравствене раднике и остале образовне профиле: 

- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. 

 

2. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР  

СЛУЖБЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• организује и кординираје рад лабораторијских техничара (ЛТ), предлаже распоред послова и 

контролише њихово извршавање 

• учествује у едукацији ЛТ и СМЛТ 

• предлаже план набавке и контролишу утрошак медицинског и другог потрошног материјала, 

утрошак хемикалија уз вођење евиденције и извештаја 

• контролише правилно коришћење средстава заштите на раду 

• контролише техничку исправност опреме  и других средстава рада у лабораторији  

• контролише пријем, обележавање, протоколисање и узорковање биолошког материјала који стиже у 

лабораторију 

• одговоран је за сву документацију која се користи у раду 

• воде евиденцију картона опреме и уписују податке о сервисирању 

• задужен је за основна средства и ситан инвентар (требовање и расход) 

• води евиденцију о повредама на раду 

• организује радне састанке са техничарима ради решавања текућих проблема 

• учествује у научно-истраживачким пројектима у домену своје струке 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 
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• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини; 

• одговоран је за благовремено и стручно реаговање при акциденту и обавештавање свих надређених 

по прописаној процедури. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• за свој рад одговоран је руководиоцу службе и главној медицинској сестри Института. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима, 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

 

10.01.00.0 Одељење за експерименталну онколију  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.   10.01.00.01 Биолог/Молекуларни биолог - Начелник 

одељења 

1 

2.   10.01.00.02 Виши лабораторијски техничар - Главни 

лабораторијски техничар одељења 

1 

3. 10.01.00.03 Научни саветник  

4. 10.01.00.04 Виши научни сарадник  

5. 10.01.00.05 Научни сарадник  

6. 10.01.00.06 Истраживач сарадник  

7. 10.01.00.07 Истраживач приправник  

8. 10.01.00.08 Виши лабораторијски техничар  

9. 10.01.00.09 Перач лабораторијског посуђа 1 

 

 

1. БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје специјалности, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

▪ организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

послова у одељењу; 

▪ у сарадњи са шефовима лабораторија иницира ажурирање постојећих и увођење нових лабораторијско-

дијагностичких протокола и метода; 
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▪ предлаже распоређивање радног времена запослених у одељењу на одговарајуће послове и задатке у току 

дана, седмице и месеца; 

▪ врши рапосређивање послова и задатака на уже организационе јединице и запослене, водећи рачуна о 

равномерности; 

▪ обезбеђује замену одсутног запосленог, односно извршавање послова и задатака за случај изненадног 

одсуствовања запослених са посла; 

▪ израђује план стручног усавршавања за високообразовани кадар на основу писаног предлога шефова 

лабораторија; 

▪ одговоран је за израду и верификацију плана набавке хемикалија и другог потрошног материјала и ситног 

инвентара у одељењу; 

▪ обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за 

поштовање личности корисника услуга и хуман односа запослених одељења према оболелима; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду; 

 дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије 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, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

ОДЕЉЕЊА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

▪ организује и координира рад лабораторијских техничара одељења, предлаже распоред послова и 

контролише њихово извршавање, 

▪ требује медицински и други потрошни материјал, контролише њихову примену и расподелу и о томе води 

обавезне евиденције и доставЉа извештаје, 

▪ предлаже план набавке потрошног материјала и ситног инвентара 

▪ контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у одељењу,  
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▪ врши надзор над санитарно-хигијенским мерама на одељењу и координира са техничком службом, 

▪ одговоран је за одржавање, коришћење и техничку исправност опреме и апарата и других средстава рада у 

одељењу, 

▪ учествује у едукацији лабораторијских техничара,  

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду, 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења и главном лабораторијском техничару службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

3. НАУЧНИ САВЕТНИК 

 

ПОСЛОВИ:  

• креира стратегије развоја научноистраживачког рада и дијагностике у области онкологије, 

• програмирање, организовање, праћење и усмеравање истраживања групе истраживача,  

• руковођење и самостално извођење истраживања у одговарајућој научној области,  

• организовање обраде и самостална обрада резултата истраживања, израда извештаја, саопштења и 

публикација,  

• стручно усмеравање и програмирање усавршавања, као и организовање и континуирана едукација 

младог научноистраживачког кадра,  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи послове и задатке лабораторијске 

дијагностике из области здравствене делатности  одељења, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• уколико је укључен у здравствену делатност, самостално ради на процени потребе и увођењу нових 

дијагностичких метода из области делатности одељења/одеска  

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  
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Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије или фармације, у трајању од најмање 

пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 

специјализација из области рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- здравствена способност. 

 

4. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 

 

ПОСЛОВИ:  

• планирање и организовање истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта,  

• руковођење и самостално извођење истраживања у одговарајућој научној области,  

• организовање обраде и самостална обрада резултата истраживања, израда извештаја, саопштења, 

публикација, 

• стручно усмеравање и програмирање усавршавања кадрова, организовање и континуирана едукација 

младог научноистраживачког кадра,  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи послове и задатке лабораторијске 

дијагностике из области здравствене делатности  одељења, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• уколико је укључен у здравствену делатност, самостално ради на увођењу нових дијагностичких 

метода из области делатности одељења/одеска и учествује у извођењу постојећих дијагностичких 

метода 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије или фармације, у трајању од најмање 

пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 

специјализација из области рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 
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Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- здравствена способност. 

 

5. НАУЧНИ САРАДНИК 

 

ПОСЛОВИ:  

• планирање и организовање истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта.  

• самостално извођење истраживања у одговарајућој научној области,  

• организовање обраде и самостална обрада резултата истраживања, израда извештаја, саопштења и 

публикација,  

• учествује у едукацији младог истраживачког кадра,  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи послове и задатке лабораторијске 

дијагностике из области здравствене делатности  одељења,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• уколико је укључен у здравствену делатност, самостално изводи постојеће дијагностичке методе 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије или фармације, у трајању од најмање 

пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 

специјализација из области рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- здравствена способност. 

 

6. ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК 
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ПОСЛОВИ:  

• учествује у планирању истраживања, самостално извођење истраживања у одговарајућој научној 

области,  

• учешће у обради резултата истраживања, сарадња у изради извештаја, саопштења и публикација,  

• праћење научне литературе, обавља самостално и у тиму, радној групи послове и задатке 

лабораторијске дијагностике из области здравствене делатности  одељења,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• уколико је укључен у здравствену делатност, у тиму учествује у извођењу постојећих 

дијагностичких метода 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада,  

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 

септембра 2005. године;  

- уписане докторске академске студије.  

- на студијама првог степена (основне академске односно основне струковне студије) по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- завршене основне и мастер студије са укупном просечном оценом најмање осам;  

- захтеви су у складу са прописима којима се уређује област научноистраживачке делатности.  

- просечна оцена на студијама првог степена најмање осам;  

- захтеви су у складу са прописима којима се уређује област научноистраживачке делатности, 

- здравствена способност.  

 

7. ИСТРАЖИВАЧ - ПРИПРАВНИК 

 

ПОСЛОВИ: 

• упознавање са основним принципима и методологијом научно-истраживачког рада, 

• учествовање у извођењу истраживања и у обради резултата истраживања у одговарајућој научној 

области,  

• праћење научне литературе, 

• учествује у обављању послова и задатака лабораторијске дијагностике из области здравствене 

делатности одељења, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• уколико је укључен у здравствену делатност, обучава се за извођење дијагностичких метода 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара 

• заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 



 

242 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 

септембра 2005. године;  

- уписане докторске академске студије.  

- на студијама првог степена (основне академске односно основне струковне студије) по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- завршене основне и мастер студије са укупном просечном оценом најмање осам;  

- захтеви су у складу са прописима којима се уређује област научноистраживачке делатности.  

- просечна оцена на студијама првог степена најмање осам;  

- захтеви су у складу са прописима којима се уређује област научноистраживачке делатности, 

- здравствена способност.  

 

8. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• лабораторијско технички рад 

• здравствено едукативни рад 

• вођење лабораторијске документације у домену струке 

• истраживачки рад у домену струке 

• Већина  лабораторија је компјутеризовано и аутоматизовано па сходно процедурама ВМЛТ/СМЛТ 

раде стандардизацију апарата као  и њихово правилно одржавање.  ВМЛТ/СМЛТ треба да поседује 

основна знања за рад на  рачунару.У свом раду ВМЛТ/СМЛТ су дужни да се придржавају начела 

Кодекса етике професионалног понашања, да се хумано односе према пацијенту и толерантно  према  

сарадницима. 

• Подручје рада омогућава дефинисање заједничких и посебних послова у зависности од 

специфичности самог радног места: 

• идентификација пацијента  

• успостављање добре комуникације са пацијентом (или његовим пратиоцем уколико је пацијент 

завистан од туђе помоћи). 

• уписивање података о пацијенту у протокол лабораторије( електронска или папирна верзија)што 

подразумева унос свих података о пацијенту који су потребни за идентификацију а у складу са 

Законом. 

• упућивање пацијента на место за узимање биолошког материјала 

• идентификација пацијента пре узимања узорака билошког материјала 

• узимање биолошког материјала 

• Обележавање узорка биолошког материјала   

• пружање информација о времену добијања резултата. 

• тријажа - расподела биолошког материјала по радним местима и према врсти тражених 

лабораторијских анализа 

• упис лабораторијских резултата у протокол и листу резултата 

• издавање лабораторијског резултата 
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• Пријем различитог биолошког материјала са одељења или удаљених лабораторија са пропратном 

лабораторијском листом на којој се налазе основни подаци о пацијенту и списак анализа које треба 

урадити. 

• провера исправности узорака  

• припрема   узорака биолошког материјала за даљу обраду. 

• Припрема лабораторијских апарата  за почетак рада 

• Припрема реагенсе (концетрација и количина)   

• Провера исправности лабораторијских апарата стартовањем   контролних серума   

• пријава евентуалних кварова и неправилности у раду лабораторијских апарата.  

• Обављање  рутинских лабораторијских  анализа у зависности од радног места на које је распоређен, 

као и од врсте биолошког узорка који се обрађује  

• Контрола стерилности аутоклава и  сувог стерилизатора - тест траке контроле стерилизације, 

биолошки тестови 

• стерилизација и вођење евиденције о контроли стерилизације 

• Правилно складиштење медицинског отпада – биолошког, хемијскох, цитостатског---Изолација 

лимфоцита, 

• Изолазија РНК и ДНК из пуне крви, залеђеног ткива као и из парафинских калупа 

• Гајење ћелијских култура и извођење тестова на њима 

• руковање осталом лабораторијском опремом и мерним инструментима 

• Контрола рада апарата за производњу  дестиловане и дејонизоване  воде за потребе лабораторије 

• Чување  узорака биолошког материјала због потребе евентуалне дораде или провере неких анализа 

• За узорке који се транспортују даље припрема одговарајуће амбалаже са додатним конзервансима. 

• Обавља и друге послове по налогу шефа одсека и главног техничара одсека. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад одговорна је непосрдном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

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; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• прикупља коришћено лабораторијско посуђе; 

• врши прање лабораторијског посуђа; 

• потапа лаб. посуђе у хром-сумпорну киселину; 
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• одржава комору са ламинарним протоком за стерилни рад у којима се гаје ћелијске линије, рад са 

цитостатицима; 

• транспортује и одлаже хемикалије коришћене у току рада- хемијски отпад у пратњи одговорног лаб. 

техничара; 

• адекватно користи заштитну опрему у току рада; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреДној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

 

- основно образовање, 

- здравствена способност.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10.01.01.00 Одсек лабораторија за рецепторе и биологију малигних тумора 

 

10.01.01.00 Одсек лабораторија за рецепторе и биологију малигних тумора 

1.   10.01.01.01 Биолог/Молекуларни биолог - Шеф 

одсека 

1 

2. 10.01.01.02 Доктор медицине специјалиста у 

патологији / патолошкој анатомији и 

судској медицини 

1 

 

 

1. БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – ШЕФ ОДСЕКА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада  одсека лабораторије, а нарочито: 

 

• обезбеђује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у лабораторији,  

• иницира ажурирање постојећих и увођење нових лабораторијско-дијагностичких протокола и 

метода, 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у лабораторији, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених лабораторије према оболелима, 

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије,  

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• одобрава извођење тестова за детекцију женских полних хормона 

• контролише резултате тестова 

• потписује лабораторијске резултате,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије 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, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПАТОЛОГИЈИ / ПАТОЛОШКОЈ АНАТОМИЈИ И 

СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ 

 

ПОСЛОВИ:  

• планирање и организовање истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта.  

• самостално извођење истраживања у одговарајућој научној области,  

• организовање обраде и самостална обрада резултата истраживања, израда извештаја, саопштења и 

публикација,  

• учествује у едукацији младог истраживачког кадра,  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи послове и задатке лабораторијске 

дијагностике из области здравствене делатности  одељења,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 
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- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије или фармације, у трајању од најмање 

пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 

специјализација из области рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- здравствена способност. 

 

 

10.01.02.00 Одсек лабораторија за имунологију 

 

10.01.02.00 Одсек лабораторија за имунологију 

1 10.01.02.01 Доктор медицине специјалиста у 

клиничко – биохемијској, хематолошкој 

дијагностици и имунолошкој 

дијагностици - Шеф одсека 

1 

2 10.01.02.02 Биолог/Молекуларни биолог  2 

3. 10.01.01.03 Биохемијски / Хемијски / 

Физичкохемијски техничар 

1 

 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКО-БИОХЕМИЈСКОЈ, ХЕМАТОЛОШКОЈ 

ДИЈАГНОСТИ И ИМУНОЛОШКОГ ДИЈАГНОСТИЦИ – ШЕФ ОДСЕКА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада  одсека лабораторије, а нарочито: 

 

• обезбеђује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у лабораторији,  

• иницира ажурирање постојећих и увођење нових лабораторијско-дијагностичких протокола и 

метода, 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у лабораторији, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених лабораторије према оболелима, 

• обавља послове дијагностике из области имунологије  

• организује рад на проточном цитометру 

• одабрава добијене резултате за имунолошке тестове  

• контролише упис добијених резултата имунолошких тестова у регистар лабораторије/одељења 

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије,  

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• потписује лабораторијске резултате,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије 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, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ 

 

ПОСЛОВИ:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове дипломираног молекуларног 

биолога у области лабораторијске дијагностике у оквиру здравствене делатности одељења, као и 

остале послове дипломираног молекуларног биолога у домену биомедицинских истраживања у 

онкологији за које је оспособљен у току студија и допунски едукован, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља послове дијагностике из области имунологије  

• изводи анализе на проточном цитометру 

• обрађује и анализира добијене резултате за имунолошке тестове  

• дужан је да води рачуна о упису добијених резултата имунолошких тестова у регистар 

лабораторије/одељења 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године;  
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- 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 

- здравствена способност.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. БИОХЕМИЈСКИ/ХЕМИЈСКИ/ФИЗИЧКОХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 

• врши пријем материјала 

• обавља вишечасовни рад под стерилним условима на ћелијским културама са цитостатицима 

• ради са биолошким и инфективним материјалима (свеже и замрзнуто туморско ткиво, крв, костна 

срж...) 

• ради са течним азотом (-196 Ц) 

• обавља гајење ћелијских култура 

• ради са ћелијским културама (хумано порекло различитих врста канцера) 

• обавља засејавање ћелија на хранљиву подлогу уз дејство лекова, цитостатика ... 

• ради са туморским ткивом, изолација и гајење културе малигних ћелија 

• прави већину раствора по датим рецептурама 

• правилно рукује и уклања медицински отпад 

• обавља стерилизацију медицинског прибора. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- најмање шест месеци у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

10.01.03.00 Одсек лабораторија за фармакологију 

 

10.01.03.00 Одсек лабораторија за фармакологију 

1. 10.01.03.01 Виши научни сарадник - Шеф одсека 1 

2. 10.01.03.02 Виши лабораторијски техничар - Главни 

лабораторијски техничар одсека 

1 

3. 10.01.03.03 Научни саветник  1 

4. 10.01.03.04 Доктор медицине 1 
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1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК – ШЕФ ОДСЕКА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада  одсека лабораторије, а нарочито: 

 

• обезбеђује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у лабораторији,  

• иницира ажурирање постојећих и увођење нових лабораторијско-дијагностичких протокола и 

метода, 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у лабораторији, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених лабораторије према оболелима, 

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије,  

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• руководи испитивањима класичних цитотоксичних лекова у комбинацији са новосинтетисаним 

агенсима са потенцијалним анти туморским дејством 

• потписује лабораторијске резултате,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије 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, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР ОДСЕКА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 



 

250 

▪ организује и координира рад лабораторијских техничара лабораторије и предлаже распоред послова и 

контролише њихово извршавање, 

▪ учествује у едукацији лабораторијских техничара, 

▪ предлаже план набавке и контролише утрошак медицинског и другог потрошног материјала и о томе води 

обавезне евиденције и извештаје, 

▪ контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у лабораторији, 

▪ одговоран је за одржавање, коришћење и техничку исправност опреме и апарата и других средстава рада у 

лабораторији, 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду, 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове у оквиру своје струке ц по налогу шефа одсека и главног лабораторијског 

техничара одељења.обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад одговара шефу одсека и главном лабораторијском техничару одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

3. НАУЧНИ САВЕТНИК 

 

ПОСЛОВИ:  

• креира стратегије развоја научноистраживачког рада и дијагностике у области онкологије, 

• програмирање, организовање, праћење и усмеравање истраживања групе истраживача,  

• руковођење и самостално извођење истраживања у одговарајућој научној области,  

• организовање обраде и самостална обрада резултата истраживања, израда извештаја, саопштења и 

публикација,  

• стручно усмеравање и програмирање усавршавања, као и организовање и континуирана едукација 

младог научноистраживачког кадра,  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи послове и задатке лабораторијске 

дијагностике из области здравствене делатности  одељења, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• самостално ради на процени потребе и увођењу нових дијагностичких метода из области делатности 

одеска   

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије или фармације, у трајању од најмање 

пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 

специјализација из области рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или доктор медицине; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- здравствена способност. 

 

4. БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ 

 

ПОСЛОВИ:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове дипломираног молекуларног 

биолога у области лабораторијске дијагностике у оквиру здравствене делатности одељења, као и 

остале послове дипломираног молекуларног биолога у домену биомедицинских истраживања у 

онкологији за које је оспособљен у току студија и допунски едукован, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• испитивање класичних цитотоксичних лекова у комбинацији са новосинтетисаним агенсима са 

потенцијалним анти туморским дејством 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

 

УСЛОВИ:  

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.  
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Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит, у складу са законом 

- здравствена способност.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

ПОСЛОВИ:  

• планирање и организовање истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта,  

• руковођење и самостално извођење истраживања у одговарајућој научној области,  

• организовање обраде и самостална обрада резултата истраживања, израда извештаја, саопштења, 

публикација, 

• стручно усмеравање и програмирање усавршавања кадрова, организовање и континуирана едукација 

младог научноистраживачког кадра,  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертској групи послове и задатке лабораторијске 

дијагностике из области здравствене делатности  одељења, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду,  

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије или фармације, у трајању од најмање 

пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- здравствена способност. 

 

10.01.04.00 Одсек лабораторија за модификаторе биолошког одговора 

 

10.01.04.00 Одсек лабораторија за модификаторе биолошког одговора 

1 10.01.04.01 Биолог/молекуларни биолог - Шеф 

одсека 

1 

2 10.01.04.03 Биохемијски / Хемијски / 

Физичкохемијски техничар 

1 
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1. БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – ШЕФ ОДСЕКА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада  одсека лабораторије, а нарочито: 

 

• обезбеђује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у лабораторији,  

• иницира ажурирање постојећих и увођење нових лабораторијско-дијагностичких протокола и 

метода, 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у лабораторији, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених лабораторије према оболелима, 

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије,  

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• одобрава и надгледа извођење тестова из области радиобиологије који се користе за процену 

одговора и токсичних ефеката радиотерапије  

• потписује лабораторијске резултате,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије 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, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. БИОХЕМИЈСКИ/ХЕМИЈСКИ/ФИЗИЧКОХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, обавља и следеће послове: 
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• врши пријем материјала 

• обавља вишечасовни рад под стерилним условима на ћелијским културама са цитостатицима 

• ради са биолошким и инфективним материјалима (свеже и замрзнуто туморско ткиво, крв, костна 

срж...) 

• ради са течним азотом (-196 Ц) 

• обавља гајење ћелијских култура 

• ради са ћелијским културама (хумано порекло различитих врста канцера) 

• обавља засејавање ћелија на хранљиву подлогу уз дејство лекова, цитостатика ... 

• ради са туморским ткивом, изолација и гајење културе малигних ћелија 

• прави већину раствора по датим рецептурама 

• правилно рукује и уклања медицински отпад 

• обавља стерилизацију медицинског прибора. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит;  

- најмање шест месеци у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

10.01.05.00 Одсек лабораторија за молекуларну генетику 

 

10.01.05.00 Одсек лабораторија за молекуларну генетику 

1 10.01.05.01 Виши научни сарадник - Шеф одсека 1 

2 10.01.05.02 Виши лабораторијски техничар - Главни 

лабораторијски техничар одсека 

1 

3 10.01.05.03 Биолог / молекуларни биолог на 

пословима клиничке лабораторијске 

генетике 

 

 

 

1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК - ШЕФ ОДСЕКА  

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада  одсека лабораторије, а нарочито: 

 

• обезбеђује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у лабораторији,  

• иницира ажурирање постојећих и увођење нових лабораторијско-дијагностичких протокола и 

метода, 
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• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у лабораторији, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених лабораторије према оболелима, 

• одобрава извођење молекуларно генетичких тестова базираних на технологијама PCR-a,  PCR-a у 

реалном времену, нове генерације секвенцирања (НГС) 

• контролише резултате добијених генетичким тестирањима 

• контролише  упис добијених резултата у регистар лабораторије/одељења 

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности лабораторије,  

• одговоран је за технологију рада у лабораторији везану за специфичну делатност лабораторије и 

исправност резултата, 

• потписује лабораторијске резултате,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије 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, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

ОДСЕКА 

 

ПОСЛОВИ:  

Поред послова своје струке, обавља следеће послове: 

▪ организује и координира рад лабораторијских техничара лабораторије и предлаже распоред послова и 

контролише њихово извршавање, 

▪ учествује у едукацији лабораторијских техничара, 

▪ предлаже план набавке и контролише утрошак медицинског и другог потрошног материјала и о томе води 

обавезне евиденције и извештаје, 

▪ контролише и одговоран је за правилно коришћење средстава заштите на раду у лабораторији, 
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▪ одговоран је за одржавање, коришћење и техничку исправност опреме и апарата и других средстава рада у 

лабораторији, 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду, 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове у оквиру своје струке ц по налогу шефа одсека и главног лабораторијског 

техничара одељења.обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

▪ За свој рад одговара шефу одсека и главном лабораторијском техничару одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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;  

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

3. БИОЛОГ/ МОЛЕКУЛАРНИ  БИОЛОГ НА ПОСЛОВИМА КЛИНИЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 

ГЕНЕТИКЕ 

 

ПОСЛОВИ:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове дипломираног молекуларног 

биолога у области лабораторијске дијагностике у оквиру здравствене делатности одељења, као и 

остале послове дипломираног молекуларног биолога у домену биомедицинских истраживања у 

онкологији за које је оспособљен у току студија и допунски едукован 

• рукује са високо софистицираном опремом коју поседује Одсек 

• води рачуна о калибрацији и сервису високо софистицираних апарата  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду 

• изводи молекуларно генетичке тестове базиране на технологијама PCR-a,  PCR-a у реалном времену, 

нове генерације секвенцирања (НГС) 

• врши обраду резултата добијених генетичким тестирањима 

• учествује у генетичком саветовалишту за наследни канцер уколико ради на пословима детекције 

наследне предиспозиције за канцер 

• дужан је да води рачуна о упису добијених резултата за тестирање наследне предиспозиције у 

регистар за наследну болест 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 
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УСЛОВИ:  

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 

- здравствена способност.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10.02.00.00 Одсек генетичко саветовалиште за наследни канцер 

 

10.02.00.00 Одсек генетичко саветовалиште за наследни канцер 

1 10.02.00.01 Биолог / молекуларни биолог на 

пословима клиничке лабораторијске 

генетике - Шеф одсека 

1 

2 10.02.00.02 Биолог / молекуларни биолог на 

пословима клиничке лабораторијске 

генетике  

 

3 10.02.00.03 Виши лабораторијски техничар  2 

 

1. БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ НА ПОСЛОВИМА КЛИНИЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 

ГЕНЕТИКЕ – ШЕФ ОДСЕКА 

 

ПОСЛОВИ:  

 

Поред послова своје струке, руководи процесом рада  одсека лабораторије, а нарочито: 

 

• обезбеђује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у одсеку,  

• иницира ажурирање постојећих и увођење нових лабораторијско-дијагностичких протокола и 

метода, 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за 

поштовање личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима, 

• организује и одговоран је за едукацију запослених у оквиру делатности одсека,  

• одговоран је за технологију рада у одсеку везану за специфичну делатност генетичког саветовања и 

исправност резултата, 

• обавља пре-тест саветовање на коме се утврђује испуњеност критеријума за генетичко тестирање, 

информише пацијенте о наследном канцеру, начинима наслеђивања болести, могућим резултатима 

тестирања, и сл., 

• одобрава извођење генетичких тестова  

• контролише резултате тестова, адекватно обрађује и класификује добијене резултата у смислу 

њиховог биолошког и клиничког значаја, 

• потписује лабораторијске резултате,  

• обавља пост-тест генетичко саветовање у сарадњи са клиничким лекарима различитих 

специјалности,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 



 

258 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада, 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, биологије, хемије или фармације по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области 

рада Службе, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама година из области медицине, биологије, хемије 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, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

- за здравствене раднике: 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 

- научно звање за област којом се институт бави, стечено у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности; 

- стручни испит у складу са законом; 

- 3 године радног искуства на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. БИОЛОГ/ МОЛЕКУЛАРНИ  БИОЛОГ НА ПОСЛОВИМА КЛИНИЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 

ГЕНЕТИКЕ 

 

ПОСЛОВИ:  

• обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове дипломираног молекуларног 

биолога у области лабораторијске дијагностике у оквиру здравствене делатности одељења, као и 

остале послове дипломираног молекуларног биолога у домену биомедицинских истраживања у 

онкологији за које је оспособљен у току студија и допунски едукован 

• рукује са високо софистицираном опремом коју поседује Одсек 

• води рачуна о калибрацији и сервису високо софистицираних апарата  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду 

• изводи молекуларно генетичке тестове базиране на технологијама PCR-a,  PCR-a у реалном времену, 

нове генерације секвенцирања (НГС) 

• врши обраду резултата добијених генетичким тестирањима 

• учествује у генетичком саветовалишту за наследни канцер уколико ради на пословима детекције 

наследне предиспозиције за канцер 

• дужан је да води рачуна о упису добијених резултата за тестирање наследне предиспозиције у 

регистар за наследну болест 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговара непосредном руководиоцу. 

 



 

259 

УСЛОВИ:  

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 

- здравствена способност.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• лабораторијско технички рад 

• здравствено едукативни рад 

• вођење лабораторијске документације у домену струке 

• истраживачки рад у домену струке 

• Већина  лабораторија је компјутеризовано и аутоматизовано па сходно процедурама ВМЛТ/СМЛТ 

раде стандардизацију апарата као  и њихово правилно одржавање.  ВМЛТ/СМЛТ треба да поседује 

основна знања за рад на  рачунару.У свом раду ВМЛТ/СМЛТ су дужни да се придржавају начела 

Кодекса етике професионалног понашања, да се хумано односе према пацијенту и толерантно  према  

сарадницима. 

• Подручје рада омогућава дефинисање заједничких и посебних послова у зависности од 

специфичности самог радног места: 

• идентификација пацијента  

• успостављање добре комуникације са пацијентом (или његовим пратиоцем уколико је пацијент 

завистан од туђе помоћи). 

• уписивање података о пацијенту у протокол лабораторије( електронска или папирна верзија) што 

подразумева унос свих података о пацијенту који су потребни за идентификацију а у складу са 

Законом. 

• упућивање пацијента на место за узимање биолошког материјала 

• идентификација пацијента пре узимања узорака билошког материјала 

• узимање биолошког материјала 

• Обележавање узорка биолошког материјала   

• пружање информација о времену добијања резултата. 

• тријажа - расподела биолошког материјала по радним местима и према врсти тражених 

лабораторијских анализа 

• упис лабораторијских резултата у протокол и листу резултата 

• издавање лабораторијског резултата 

• Пријем различитог биолошког материјала са одељења или удаљених лабораторија са пропратном 

лабораторијском листом на којој се налазе основни подаци о пацијенту и списак анализа које треба 

урадити. 

• провера исправности узорака  

• припрема   узорака биолошког материјала за даљу обраду. 

• Припрема лабораторијских апарата  за почетак рада 

• Припрема реагенсе (концетрација и количина)   

• Провера исправности лабораторијских апарата стартовањем   контролних серума   

• пријава евентуалних кварова и неправилности у раду лабораторијских апарата.  

• Обављање  рутинских лабораторијских  анализа у зависности од радног места на које је распоређен, 

као и од врсте биолошког узорка који се обрађује  
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• Контрола стерилности аутоклава и  сувог стерилизатора - тест траке контроле стерилизације, 

биолошки тестови 

• стерилизација и вођење евиденције о контроли стерилизације 

• Правилно складиштење медицинског отпада – биолошког, хемијскох, цитостатског---Изолација 

лимфоцита, 

• Изолазија РНК и ДНК из пуне крви, залеђеног ткива као и из парафинских калупа 

• Гајење ћелијских култура и извођење тестова на њима 

• руковање осталом лабораторијском опремом и мерним инструментима 

• Контрола рада апарата за производњу  дестиловане и дејонизоване  воде за потребе лабораторије 

• Чување  узорака биолошког материјала због потребе евентуалне дораде или провере неких анализа 

• За узорке који се транспортују даље припрема одговарајуће амбалаже са додатним конзервансима. 

• Обавља и друге послове по налогу шефа одсека и главног техничара одсека. 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи на раду на радном месту и непосредној околини. 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

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; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

11.00.00.00 СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
11.01.00.00 Одељење за правне послове  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

7.  11.01.00.01 Руководилац правних, кадровских и 

административних послова 

1 

8.  11.01.00.02 Службеник за послове заштите, 

безбедности и здравља на раду 

1 

9.  11.01.00.03 Службеник за послове одбране, заштите и 

безбедности 

1 

10.  11.01.00.04 Самостални правни сарадник 2 

11.  11.01.00.05 Правни сарадник 1 

12.  11.01.00.06 Референт за правне, кадровске и 3 
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административне послове 

13.  11.01.00.07 Оператер у контакт центру 2 

14.  11.01.00.08 Курир 1 

11.01.01.00 Одсек обезбеђења 

15.  11.01.01.01 Радник обезбеђења без оружја - Шеф 

одсека 

1 

16.  11.01.01.02 Радник обезбеђења без оружја 5 

 

 

3. РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА 

 

          ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје струке, руководи радом одељења, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано извршење 

правних кадровских и општих послова;  

• одговара за доследну и правовремену примену законских и других прописа и општих аката 

Института,  

• самостално и у тиму припрема и координира израду предлога општих  и појединачних аката из 

области правних, кадровских и административних послова и даје мишљење о њима; 

• прати спровођење и усаглашеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада, 

• организује и учествује у припреми материјала за седнице Управног одбора и одговара за њихову 

благовремену доставу по предложеном дневном реду и стара се о њиховом споровођењу,  

• обезбеђује и пружа правну помоћ;  

• решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима, 

• координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду, 

• заступа Институт пред судским и управним органима,  

• припрема захтеве за издавање сагласности за пријем у радни однос запослених; 

• самостално и у сарадњи са директором Службе за техничке и друге сличне послове прибавља 

неопходну документацију која се доставља у прилогу захтева за издавање одобравања за изградњу и 

пријаве за извођење радова на адаптацији простора;  

• надзире рад запослених на правним, кадровским и општим пословима; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу,  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• обавља и друге послове по налогу директора службе. За свој рад непосредно је одговоран директору 

службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области права:  

- 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; 

- знање рада на рачуна;  

- здравствена способност; 
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- најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима.  

 

2. СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  

      

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке непосредно помаже директору у обављању техничких послова, и то: 

• врши организацију и координацију послова заштите од јонизујућег зрачења, безбедности и здравља 

на раду (БЗР),  и заштите животне средине (ЖЗС); 

• учествује у планирању, избору и одржавању средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту  

на раду; 

• учествује у припреми и изради Акта о процени ризика за радна места и радну околину; 

• организује претходна и периодична испитивања услова радне околине (хемијске, физичке и 

биолошке штетности, микроклиме и осветљености),  електричних инсталација,  инсталација флуида, 

оруђа и уређаја за рад и средстава и опреме личне заштите; 

• припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и за заштиту од пожара; 

• предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на пословима са повећаним ризиком; 

• свакодневно прати и контролише примену мера безбедности здравља на раду; 

• прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са 

радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово 

отклањање; 

• забрањује рад у случајевима када утврди непосредну опасност по живот или здравље запослених; 

• сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и 

здравља на раду; 

• прати стање у вези са повредама на раду и професоналним обољењима, као и болестима у вези са 

радом, учествује у утврђивању њихових узрока и предлаже адекватне мере заштите; 

• припрема упутства за безбедан и здрав рад и контролише њихову примену; 

• сарађује и учествује при вршењу редовних и других прегледа инспекцијских органа  и стара се о 

извршењу њихових решења; 

• издаје дозволе за рад на привременим и повременим  местима за заваривање у радним и помоћним 

просторијама  Института;  

• организује и учествује при претходној и периодичној дозиметријској контроли заштите од 

јонизујућег зрачења; 

• учествује у отклањању последица у случају акцидентних ситуација;  

• привремено одлаже радиоактивни отпад и учествује у отпремању у овлашћену установу и предузима 

мере да радиоактивни отпад не проузрокује контаминацију радне и животне средине;  

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• припрема и предузима мере за добијање дозвола за рад и потребних сагласности, мишљења за 

коришћење радиоактивних извора; 

• организује претходне и периодичне лекарске прегледе професионално изложених лица, као и 

дозиметријску контролу истих (ТЛД); 

• води прописану евиденцију у смислу прописа из заштити од јонизујућих зрачења;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у скаладу са усвојеним процедурама и упутставима; 

• врши едукацију запослених из области заштите животне средине, 

• о изворима јонизујућих зрачења до коначног збрињавања, 

• о медицинском отпаду, 

• о старом-отпадном папиру, 

• о акумулаторима, 

• о аутомобилским гумама, 

• о отпадним уљима, 

• о различитим отпадима металног карактера, 

• о електронском отпаду и др. 
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• учествује у одређивању карактеризације и категоризације опасног отпада, 

• води одговарајуће евиденције и даје предлоге и сугестије за очување животне средине у простору 

који се користи и ван радног простора, 

• евакуише запослене и спашава имовину у условима опасности и ванредне ситуације, 

• сараћује са надлежним инспекцијским органима и Агенцијом за рециклажу, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

За свој рад одговоран је руководиоцу одељења и директору Института. 

 

 

УСЛОВИ:  

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 одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом (стручни испит из БЗР, стручни 

испит из ЗОП, едукација код надлежене установе у руковању са јонизујућим изворима зрачења).  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

3. СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ   

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке непосредно помаже директору у обављању техничких послова, и то: 

• врши организацију и координацију послова заштите, безбедности и здравља на раду (БЗР),  заштите 

од пожара (ЗОП) и заштите животне средине (ЖЗС); 

• учествује у припреми и изради Акта о процени ризика за радна места и радну околину; 

• организује претходна и периодична испитивања услова радне околине (хемијске, физичке и 

биолошке штетности, микроклиме и осветљености),  електричних инсталација,  инсталација флуида, 

оруђа и уређаја за рад и средстава и опреме личне заштите; 

• на свим пословима прати примену мера безбедности здравља на раду; 

• припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и за заштиту од пожара; 

• предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на пословима са повећаним ризиком; 

• свакодневно прати и контролише примену мера безбедности здравља на раду; 

• прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са 

радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово 

отклањање; 

• забрањује рад у случајевима када утврди непосредну опасност по живот или здравље запослених; 

• сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и 

здравља на раду; 

• прати стање у вези са повредама на раду и професоналним обољењима, као и болестима у вези са 

радом, учествује у утврђивању њихових узрока и предлаже адекватне мере заштите; 

• припрема упутства за безбедан и здрав рад и контролише њихову примену; 

• сарађује и учествује при вршењу редовних и других прегледа инспекцијских органа  и стара се о 

извршењу њихових решења; 
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• контролише снабдевеност опреме хидрантских ормара и противпожарних апарата, као и њихову 

исправност; 

• организује и учествује у периодичним прегледима стабилног система за дојаву пожара и 

громобранске заштите, као и противпожарних апарата;  

• издаје дозволе за рад на привременим и повременим  местима за заваривање у радним и помоћним 

просторијама  Института;  

• води потребну евиденцију из области БЗР и ЗОП; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду, 

• дужан је да поступа у скаладу са усвојеним процедурама и упутставима; 

• учествује у изради Плана заштите од пожара, 

• ради Правила заштите од пожара са планом евакуације за сваки пословни простор, 

• ради основни Програм за оспособљавање запослених у руковању ПП опремом, 

• ради на добијању мишљења органа МУП-а на Програм основне обуке, 

• врши оспособљавање запослених у примени превентивних мера из заштите од пожара, 

• врши периодичну контролу запослених у руковању ПП опремом, 

• сарађује са надлежним инспекцијским органима из области заштите од пожара, 

• прати и примењује законске и друге прописе; 

• спроводи и друге превентивне мере предвиђене одредбама Закона о заштити од пожара, 

• даје предлоге за унапређење послова заштите од пожара, 

• врши едукацију запослених из области заштите животне средине, 

• о медицинском отпаду, 

• о старом-отпадном папиру, 

• о акумулаторима, 

• о аутомобилским гумама, 

• о отпадним уљима, 

• о различитим отпадима металног карактера, 

• о електронском отпаду и др. 

• учествује у одређивању карактеризације и категоризације опасног отпада, 

• води одговарајуће евиденције и даје предлоге и сугестије за очување животне средине у простору 

који се користи и ван радног простора, 

• евакуише запослене и спашава имовину у условима опасности и ванредне ситуације, 

• сараћује са надлежним инспекцијским органима и Агенцијом за рециклажу, 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредном руководиоцу и директору 

Института. 

За свој рад одговоран је руководиоцу одељења и директору Института. 

 

УСЛОВИ:  

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 одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом (стручни испит из БЗР, стручни 

испит из ЗОП, едукација код надлежене установе у руковању са јонизујућим изворима зрачења).  

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. 
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Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

4. САМОСТАЛНИ ПРАВНИ САРАДНИК 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• 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;  

• учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и 

осигурањем пословног и стамбеног простора;  

• припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга 

рада;  

• врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;  

• обавља административне послове везане за: расписивање огласа, заснивање радног односа, све 

облике стручног усавршавања, стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, премештаја 

запослених у току рада,  

• води прописану кадровску евиденцију, доставља статистичке податке у вези са кадровском 

структуром запослених,  

• води матичну књигу Института,  

• води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица, 

• припрема уговоре за донације, извештаја о донацијама и учествује у раду Комисије за донације; 

• 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; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• обавља и друге послове по налогу начелника одељења. За свој рад непосредно је одговоран 

начелнику одељења. 

  

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области права и пословне информатике:  

- 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;  

- здравствена способност.  
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5. ПРАВНИ САРАДНИК 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, извештаја 

и анализа;  

• врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;  

• обавља административне послове везане за: расписивање огласа, заснивање радног односа, све 

облике стручног усавршавања, стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, премештаја 

запослених у току рада,  

• води прописану кадровску евиденцију, доставља статистичке податке у вези са кадровском 

структуром запослених,  

• врши електронско пријављивање кадрова у регистар запослених, 

• води матичну књигу Института,  

• води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица, 

• обавља админситративне послове везане за: престанак радног односа запослених, односно отказе 

уговора, уговоре о допунском раду, решења о прековременом раду и сл.,  

• стара се и одговара за благовремено подношење пријава и  одјава запослених надлежном фонду за 

социјално осигурање, као и издавање здравствених књижица,  

• врши електронску пријаву и одјаву запослених у централни регистар обавезног социјалног 

осигурања, 

• води евиденцију годишњих одмора и осталих одсуства запослених, као и достављање извештаја у 

вези са тим,  

• израда захтева за издавање штамбиља докторима медицине, 

• учествује у припреми потврда и уверења, 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• обавља и друге послове по налогу начелника одељења. За свој рад непосредно је одговоран 

начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области области права и пословне информатике:  

- 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.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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6. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

• врши пријем екстерне и интерне поште и исту евидентира у интерним доставним књигама, заводи и 

разводи акта и службене дописе у деловодни протокол истог дана када су примљена под датумом 

под којим су примљена и доставља их преко интерне доставне књиге;   

• заводи примљење понуде и пријаве у поступку јавне набавке и на свакој понуди, односно измени и 

допуни понуде обавезно наводи датум и тачно време пријема; 

• доставља примњене понуде шефу Одсека за јавне набавке истог дана када су примљене; 

• сачињава службену белешку уколико утврди неправилности приликом пријема понуда; 

• чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријаве, као и податке 

о примљеним понудама, поднетим пријавама до отварања понуда, односно пријава; 

• обавља послове утврђене Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке утврђене за 

референта за деловодни протокол; 

• архивира и чува предмете, акта и други регистратурски материја;   

• предлаже уништење документације којој је истекао рок чувања,  

• задужен је за штамбиље и печате Института и одговоран је за њихову употребу, 

• експедује целокупну пошту Института и одговара за тачну и благовремену екпедицију,  

• води прописане књиге експедиције, води књигу требовања и утрошака поштанских марака,  

• по потреби врши пријем екстерне и интерне поште и исту евидентира у интерним доставним 

књигама, заводи и разводи акта и службене дописе у деловодни протокол истог дана када су 

примљена под датумом под којим су примљена и доставља их преко интерне доставне књиге;   

• обавља све послове у вези са архивском грађом и регистратурским материјалом Института у складу 

са Правилником о канцеларијском и архивском пословању, 

• води Архивску књигу Института у складу са Правилником о канцеларијском и архивском 

пословању, 

• рукује архивском грађом и регистратурским материјалом, 

• издаје архивске предмете на привремено коришћење, 

• припрема и умножава материјал за потребе Института; 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање, друштвеног или техничког смера.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

7. ОПЕРАТЕР У КОНТАКТ ЦЕНТРУ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

▪ обавља послове манипуланта на телефонској централи,  
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▪ стара се о исправности телефонских апарата и централе и у случају квара обавештава одговарајући 

сервис,  

▪ по одобрењу начелнику одељења, евидентира међумесне резговоре вођене са Института, са 

навођењем имена и презимена лица која траже везу и разлоге телефонског разговора,  

▪ посебно евидентира међународне разговоре,  

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

▪ За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање друштвеног или техничког смера.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. КУРИР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

▪ обавља све курирске послове за екстерне и интерне потребе Института,  

▪ дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

▪ брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

▪ обавља и друге послове по налогу начелника одељења, 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада 

▪ За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање, 

 

Изузетно: 

„-основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о 

изменама и допунама уредбе о каталагу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 

сектору („Службени гласник РС“ бр. 43/2018) 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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9. РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА - ШЕФ ОДСЕКА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

Поред послова своје струке руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• Организује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у Одсеку и 

одговорно је лице за послове обезбеђења и заштите, 

• израђује распоред рада запослених у одсеку и води евиденцију о присутности запослених на раду у 

одсеку, 

• проверaва идентитет лица које улази или излази из објекта или  који се налази у објекту Института; 

• прегледа лице на улазу или излазу из објекта или у самом објекту; 

• забрањује неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекат; 

• наређује лицу да се удаљи из објекта, ако се лице ту неовлашћено налази; 

• упозорава лице које својим понашањем или пропуштањем дужне радње може угрозити своју 

безбедност, безбедност других или изазвати оштећење и уништење имовине; 

• 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; 

• стара се о безбедности зграде,  

• врши контролу уласка и изласка из зграде Института и евидентира кретање страних лица и о томе 

обавештава начелника одељења,  

• води рачуна и спречава изношење инвентара и основних средстава из Института,  

• даје информације и телефонске везе у току ноћи,  

• контролише температуру грејања у току ноћи и обавештава дежурног у котларници ТЕЦ-а уколико 

није задовољавајућа,  

• води евиденцију издатих кључева после истека радног времена, суботом, недељом и празником; 

• по потреби, у току ноћи, укључује расхладни уређај у просторији за смештај леша,  

• по потреби, односи и доноси крв и друге узорке из Завода по налогу дежурног лекара,  

• у зимском периоду уклања снег и лед испред зграде Института,  

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожараи заштите 

животне средине; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• предузима неопходне превентивне мере заштите од пожара; 

• поступа у складу са Правилником о раду обезбеђења; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• контролише рад алармног система; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

•  За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање;  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- лиценца Министарства унутрашњих послова за вршење основних послова службеника обезбеђења – без 

оружја, положен стручни испит из области заштите од пожара, психофизичка способност за обављање 

послова,  

- најмање 3 године искуства на одговарајућим пословима. 

 



 

270 

 

10. РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• проверaва идентитет лица које улази или излази из објекта или  који се налази у објекту Института; 

• прегледа лице на улазу или излазу из објекта или у самом објекту; 

• забрањује неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекат; 

• наређује лицу да се удаљи из објекта, ако се лице ту неовлашћено налази; 

• упозорава лице које својим понашањем или пропуштањем дужне радње може угрозити своју 

безбедност, безбедност других или изазвати оштећење и уништење имовине; 

• 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; 

• стара се о безбедности зграде,  

• врши контролу уласка и изласка из зграде Института и евидентира кретање страних лица и о томе 

обавештава начелника одељења,  

• води евиденцију издатих кључева после истека радног времена, суботом, недељом и празником; 

• води рачуна и спречава изношење инвентара и основних средстава из Института,  

• даје информације и телефонске везе у току ноћи,  

• контролише температуру грејања у току ноћи и обавештава дежурног у котларници ТЕЦ-а уколико 

није задовољавајућа,  

• по потреби, у току ноћи, укључује расхладни уређај у просторији за смештај леша,  

• по потреби, односи и доноси крв и друге узорке из Завода по налогу дежурног лекара,  

• у зимском периоду уклања снег и лед испред зграде Института,  

• поступа у складу са Правилником о раду обезбеђења; 

• брине се о чистоћи и реду на радном месту и непосредној околини;  

• предузима неопходне превентивне мере заштите од пожара; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• контролише рад алармног система; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

•  За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање;  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- лиценца Министарства унутрашњих послова за вршење основних послова службеника обезбеђења – без 

оружја, положен стручни испит из области заштите од пожара, психофизичка способност за обављање 

послова. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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11.02.00.00 Одељење за финансијско-рачуноводствене послове 

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив послова 

Број 

извршилаца 

1.   11.02.00.01 Руководилац финансијско-

рачуноводствених послова 

1 

2. 11.02.00.02 Дипломирани економиста за финансијско-

рачуноводствене послове 

1 

 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 

 

          ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада одељења, а нарочито:  

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано 

извршавање финансијских и рачуноводствених послова у одељењу и одговара за извршавање 

послова;  

• обезбеђује, у складу са прописима, материјално-финансијско пословање Института, засновано на 

усклађености интереса и потреба, рационалности и економичности утрошка средстава (новчаних и 

материјалних);  

• организује и контролише рад на обрачуну реализације услуга и њихову наплату у прописаном року и 

у том циљу предузима и предлаже потребне радње;   

• организује, усмерава и контролише рад одељења, врши проверу солвентности, тј. усаглашености 

рачуноводствених исправа са важећом законском регулативом и контролу исправности рада 

непосредних извршилаца, води рачуна о плаћању, уредности, благовремености, тачности и 

потпуности у раду књиговодства и рачуноводства, изради обавезних периодичних и годишњих 

финансијских извештаја, обрачуна и извештаја о раду и пословању и одговоран је за законитост у 

домену материјално-финансијског пословања; 

• сачињава предлог доспелих обавеза према добављачима, као и предлог расположивих средстава на 

рачунима по наменама; 

• обавља све послове утврђене Правилником о организацији и буџетском рачуноводству за начелника 

Одељења за финансијско-рачуноводствене послове;  

• учествује у изради планских докумената; 

• учествује у изради плана набавки; 

• разматра усаглашеност нацрта плана набавки са расположивим средствима из нацрта финансијског 

плана; 

• обавештава електронским путем подносиоце захтева за јавну набавку да ли су за захтевану набавку 

расположива средства предвиђена финансијским планом; 

• преиспитује модел уговора у конкурсној документацији; 

• обавља све послове утврђене Правилником о ближем уређивању поступка јавних набавки за 

начелника Одељења за финансијско-рачуноводствене послове; 

• учествује у изради процедура у вези материјално-финансијског пословања; 

• прати и примењује законске и друге прописе и стручну литературу из области рачуноводствено-

књиговодствених послова и контролише спровођење законитости наменског и економичног 

трошења финансијских средстава; 

• пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 

• координира израду и припрему финансијских извештаја; 

• координира у спровођења начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу;  

• одговоран је за правилну примену закона и прописа донетих за спровођење закона, којима је 

регулисано обављање послова у рачуноводству, и примену Правилника о организацији и буџетском 

рачуноводству и осталих релевантних општих аката Института, за  документацију која је настала у 

извршавању послова радног места, као и за документацију коју користи у раду; 
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• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• израђује процедуре и упутства за рад одељења; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад непосредно је одговоран директору службе. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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;  

- здравствена способност; 

- најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима.  

 

2. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; 

- израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); 

- 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; 

- припрема податке за израду општих и појединачних аката; 

- припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; 

- врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода; 

- израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада; 

- припрема извештаје из области  рада;  

- прати усклађивање плана рада и финансијских планова;  

- учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег 

извештаја о пословању(завршног рачуна); 

- врши рачуноводствене послове из области рада; 

- припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; 

- прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са 

главном књигом; 

- усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем; 

- прати усаглашавање потраживања и обавезе; 

- прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге; 

- одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

- брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

- дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

- дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

- дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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- обавља и друге послове из делокруга свога рада 

- За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

-  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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;  

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

11.02.01.00 Одсек финансијске оперативе 

 

11.02.01.00 Одсек финансијске оперативе 

1.  11.02.01.01 Дипломирани економиста за финансијско-

рачуноводствене послове - Шеф одсека 

1 

2.  11.02.01.02 Самостални финансијско-рачуноводствени 

сарадник 

1 

3.  11.02.01.03 Референт за финансијско-рачуноводствене 

послове 

1 

4.  11.02.01.04 Благајник 1 

 

 

1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ - ШЕФ ОДСЕКА ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје струке, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у Одсеку; 

• прати и примењује законске прописе, прописе донесене за спровођење закона и општа акта и стара 

се о њиховој примени;   

• врши контролу законитости књиговодствене исправе пре предаје на књижење,  

• координира рад и контролише исправност извештаја и образаца ППП, М4, МУН и сл. и одоговоран 

је за њихово благовремено достављање надлежним институцијама;  

• врши контролу и парафира документацију која је настала у раду, као и документацију која је 

достављена ради плаћања; 

• одговоран је за свакодневну доставу извештаја о стању на рачуну Института;   

• припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; 

• 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; 

• прати финансиску релизацију уговора о клиничким истраживањима и сарађује са главним 

истраживачима у вези израде фактура по достављеним извештајима; 

•  води евиденцију уговора о клиничким истраживањима и доставља извештаје о релизацији 

клиничких истраживања; 
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• сачињава путни налог за службено путовање у складу са Правилником о организацији и буџетском 

рачуноводству и врши обрачун путних трошкова и обавља и друге послове утврђене наведеним 

правилником за послове шефа Одсека за финансијске оперативе; 

• организује и координира све послове за обрачун плата, накнада плата, трошкова превоза, припрема 

све неопходне обрасце за исплату плата и накнаде плате, 

• Саставља  образац  М 4 и одговоран је за његово благовремено достављање фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање, 

• Доставља извештаје о платама надлежним институцијама, 

• Саставља све врсте пореских пријава везано за плате и исплату свих накнада, 

• Саставља појединачну пореску пријаву за запослене и доставља пореској управи збирно, а 

запосленим доставља поједначно 

• одговоран је за тачност обрачуна извршеног на основу елемената за обрачун добијених од 

организационих јединица; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• прати реализацију уговора о клиничким студијама са финансијског становишта; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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;  

- здравствена способност; 

- најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима.  

 

2. САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• ликвидира рачуне (формална и рачунска контрола, да ли су у складу са ценама из закључених 

уговора о јавним набавкама и другим уговорима ), утврђује њихову потпуност, истинитост,  

рачунску тачност и законитост, што потврђује својим потписом, а неисправну документацију враћа 

пошиљаоцу истог дана уз пропратно писмо; 

• припрема извештаје о роковима доспећа и води рачуна о тим роковима; 

• свакодневно прави извештај о стању средстава на подрачунима Института; 

• преузима прокњижене обавезе из финансијског књиговодства и обрачуна плата ради припреме 

налога за плаћање и електронски врши плаћања; 

• свакодневно комплетира изводе припадајућег налога за исплату са другом документацијом; 

• води евиденције о датим авансима и обавезама према добављачима; 

• доставља ликвидирану  и исконтролисану  документацију Одсеку књиговодства у роковима 

утврђеним Правоилником о организацији и буџетском рачуноводству; 
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• врши контролу извршених плаћања са рачуна буџетских, сопствених средстава и других издвојених 

рачуна Института; 

• обавља послове везане за регистрацију возила Института; 

• обавља све послове утврђене Правилником о организацији и буџетском рачуноводству за 

ликвидатора; 

• прати и примењује законске и друге прописе о платама, накнадама плата, порезу на доходак и 

социјалним доприносима;  

• организује и координира све послове за обрачун плата, накнада плата, трошкова превоза, припрема 

све неопходне обрасце за исплату плата и накнаде плате; 

• обрачун и исплата отпремнина приликом одласка у пензију, обрачун и исплату јубиларних награда, 

обрачун и исплата плата, накнада плата, обрачун и исплата превоза за одлазак и повратак са посла, 

обрачун и исплата накнада по уговорима о делу, уговорима о привременим и повременим ословима, 

накнаде за пројекте, обрачун и исплата накнаде по основу допунског рада и друго; 

• саставља  образац  М 4 и одговоран је за његово благовремено достављање фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање; 

• доставља извештаје о платама надлежним институцијама; 

• саставља све врсте пореских пријава везано за плате и исплату свих накнада; 

• саставља појединачну пореску пријаву за запослене и доставља пореској управи збирно, а 

запосленим доставља поједначно; 

• одговоран је за тачност обрачуна извршеног на основу елемената за обрачун добијених од 

организационих јединица; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• обавља и друге послове из области своје струке по налогу  шефа одсека и начелника одељења. 

• одговоран је за благовремено, законито и стручно извршавање послова; 

• прати и примењује законске прописе; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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;  

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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3. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

• врши обрачун плата  и накнада плата које исплаћује Институт;  

• врши обрачун накнада за боловање које исплаћује Завод за здравствено осигурање и врши обрачун 

накнада за породиљско боловање;  

• води евиденције о исплаћеним платама и накнадама плата;  

• књиговодству доставља податке о обрачуну плата и накнадама плата ради књижења;   

• води евиденцију о свим обуставама на плате запослених и исте спроводи при обрачуну плата; 

• на захтев запослених издаје потврде о оствареној  плати;  

• обрађује податке о стажу осигурања, часовима рада и исплаћеној плати запослених које доставља 

Фонду ПИО - образац М4;  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. БЛАГАЈНИК 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• свакодневно врши наплату и исплату  готовог новца у благајни и евидентира у главној благајни и 

помоћним благајнама благајничко пословање и врши књижење кроз дневник благајне; 

• припрема правдајућа документа за наплату и исплату (путни налози у земљи и друга документа); 

• води евиденције чекова, хартија од вредности и брине о њиховој реализацији; 

• припрема документацију за подизање готовине за потребе благајне (исплата аконтације за службени 

пут, исплата готовинских рачуна и др); 

• врши наплату здравствених услуга по рачуну или предрачуну пацијентима који се лече на своје 

захтев (пацијенти из Босне, Црне Горе, Србије и други);  

• води књигу излазних фактура за горе наведене пацијенте; 

• прима по основу партиципација од  административних радника са шалтера; 

• свакодневно врши уплату пазара на жиро рачун Института; 

• сачињава потврду о остављеном депозиту у благајни; 

• врши дневно отварање и затварање фискалне касе; 

• обавља све послове утврђене Правилником о организацији и буџетском рачуноводству за послове 

благајника; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност. 

  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

11.02.02.00 Одсек финансијско-материјалних послова 

 

11.02.02.00 Одсек финансијско-материјалних послова 

1.  11.02.02.01 Дипломирани економиста за финансијко-

рачуноводствене послове - Шеф одсека 

1 

2.  11.02.02.02 Референт за финансијско-рачуноводствене 

послове 

4 

3.  11.02.02.03 Магационер/економ 1 

 

 

1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ - ШЕФ ОДСЕКА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ ПОСЛОВА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје струке, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку; 

• организује и констролише рад свих послова и радних задатака у књиговодству и предлаже креативна 

решења у смислу унапређења рада;   

• стара се да се књижења врше на основу исправних књиговодствених докумената;  

• одговоран је за тачно и ажурно вођење финансијског књиговодства, за припрему података за 

састављање финансијских извештаја на крају пословне године и периодичних извештаја о извршењу 

буџета; 

• одговара за правилно утврђивање укупног прихода, резултата пословања и његову расподелу 

 чување пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја; 

• припрема предлоге одлука из области књиговодства и саставља стручно упутство за рад пописних 

комисија;  

• учествује у изради интерних упустава и процедура; 

• прати законске и друге прописе и стручну литературу из области рачуноводствено-књиговодствених 

послова и одговоран је за њихову правилну примену; 

• обавља све послове утврђене Правилником о организацији и буџетском рачуноводству утврђене за 

шефа Одсека књиговодства; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку,  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  
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Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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 3 године радног искуства на одговарајућим посовима, 

- здравствена способност. 

 

2. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• врши књижења на синтетичким и аналитичким котима на основу налога за књижење и одговарајуће 

документације, слаже синтетичке и аналитичке рачуне; 

• усаглашава стања на контима, средстава и залиха са материјалним и књиговодством основних 

средстава, по потреби обавља и послове контирања књиговодствене докуметације; 

• прима документацију од ликвидатора; 

• води евиденцију о добављачима, одговоран је за тачно и ажурно књижење; 

• врши усаглашавање са добављачима, саставња ИОС обрасце и на њих одговара; 

• припрема извештаје о стању обавеза према добављачима и датим авансима; 

• води евиденцију о потраживањима и свим прометама на купцима, као и књижење свих насталих 

промена на купцима; 

• обавештава непосредног руководиоца о неизмиреним обавезама у уговореном року и води рачуна о 

року застарелости; 

• врши усаглашавање са купцима саставља ИОС обрасце; 

• контактира купце у вези наплате потраживања по испостављеним фактурама; 

• учествује у припреми опомена и спискова за утужења; 

• припрема месечне извештаје о реализацији и стању потраживања; 

• води евиденцију о основним средствима, ситном инвентару и материјалу по врстама; 

• на основу књиговодствене документације књижи све промене, саставња предрачуна и обрачуне 

амортизације; 

• врши ревалоризацију основних средстава ситног инвентара у складу са законом; 

• врши усаглашавање стања основних средстава, ситног инвентара и материјала сс стањем у 

финансијском  књиговодству; 

• врши орачун утрошка материјала; 

• обрађује пописне листе; 

• врши обрачун и раскњижавање расхода, односно отпис материјала и ситног инвентара; 

• ради месечне изврштаје о стању залиха, утрошцима, кретању цена; 

• одговоран је за ажурно, тачно и уредно вођење главне књиге и дневника главне књиге, за ажурно 

вођење евиденција по појединим предметима основних средстава и за усклађивање аналитичких 

евиденција са контима главне књиге; 

• обавља све послове утврђене Правилником о организацији и буџетском рачуноводству за референта 

за књиговодствене послове;  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога рада 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 
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УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

- средње образовање.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од  6 месеци.  

 

3. МАГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

▪ врши квалитативни и квантитативни пријем приспеле робе (канцеларисјког материјала, потрошног 

материјала за апарате, ситног инвентара, средстава за хигијену, резервних делова, текстилног 

материјала, и др.) и стара се о њиховом правилном ускладиштењу;  

▪ води комплетну дневну аналитику робе примљење и издате из магацина; 

▪ Сачињава записнике о пријему како купљење  робе тако  и робе из донације и прослеђује их 

комерцијалном одсеку,  

▪ издаје робу на основу требовања,  

▪ води евиденцију о залихама робе у магацину и стара се да буду на оптималном нивоу, 

▪ врши повремен преглед робе и предлаже расход комисији за  попис,  

▪ основна средства издаје кориснику на употребу путем реверса, 

▪ оверава потписом документацију везану за набавку робе и потврђује да је роба испоручена; 

▪ обавља све послове утврђене Правилником о организацији и буџетском рачуноводству за референта 

за магацинско пословање; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога рада 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање друштвеног или техничког смера у трајању од 4 године. 

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

11.02.03.00 Одсек за план, анализу и обрачун реализације 

 

11.02.03.00 Одсек за план, анализу и обрачун реализације 

1.  11.02.03.01 Дипломирани економиста за финансијко-

рачуноводствене послове - Шеф одсека 

1 

2.  11.02.03.02 Самостални финансијско-рачуноводствени 

сарадник 

4 

3.  11.02.03.03 Референт за финансијско-рачуноводствене 1 
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послове 

 

 

1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ - ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПЛАН, АНАЛИЗУ И ОБРАЧУН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: Поред послова своје струке, руководи процесом рада одсека, а нарочито:  

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање 

процеса рада у одсеку; 

• координира рад на изради нацрта и предлога планова и програма рада и прати остваривање планова; 

• координира рад и учествује у изради свих извештаја, информација и анализа о пословњу Института;  

• води послове везане за обезбеђење средстава за рад Института од стране Републичког завода за 

здравствено осигурање (уговарање, утврђивање цена и сл.); 

• прати остваривање права и обавеза утврђених уговором о спровођењу здравствене заштите;   

• учествује у изради методологије планирања, даје стручна упутства за извршавање послова и задатака 

из делокруга одсека; 

• прати и примењује законске и друге прописе, опште акте и стручну литературу из области плана и 

анализе; 

• обезбеђује, у сарадњи са књиговододством, праћење кретања свих трошкова и прихода Института;  

• координира рад на обављању послова обрачуна реализације,  врши контролу финансијске 

документације која се формира у оквиру послова обрачуна реализације,  одговоран је за ажурно и 

тачно обављање послова обрачуна реализације; 

• врши контролу и парафира документацију која је настала у раду; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку;  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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 на одговарајућим пословима,  

- здравствена способност. 

 

2. САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

▪ ради све послове на изради планова Института; 
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▪ обрађује све податке о извршеним здравственим услугама по организационим деловима Института;  

▪ евидентира све финансијске показатеље о приходима и расходима потребне за израду финансијских 

планова и свих врста анализа;  

▪ припрема све статистичке табеле и извештаје везане за планске показатеЉе и извештаје о остварењу плана 

рада;  

▪ одговоран је за благовремено достављање извештаја Градском заводу за заштиту здравља;  

▪ учествује у изради калкулације цена здравствених услуга;  

▪ свакодневно ажурира податке о ценама лекова и медицинског потрошног материјала који се обрачунавају 

по набавној цени;  

▪ ради месечни обрачун трошкова здравствене заштите за осигуранике Филијале за град Београд;  

▪ решава рекламације за обрачунате трошкове здравствене заштите;  

▪ обавља и друге обрачуне (за конзилијуме, избеглице, рефундацију);  

▪ спроводи пренос података о обрачунатој реализацији у књиговодство купаца;  

▪ припрема месечне извештаје о обрачунатој реализацији и њеној структури;  

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за документацију 

коју користи у раду;   

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих система 

Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ обавља и друге послове по налогу шеф одсека. За свој рад непосредно је одговоран непосредном 

руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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;  

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од  6 месеци. 

 

3. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

• ажурира податке о ценама здравствених услуга и лекова и медицинског потрошног материјала,  

• прима и контролише документацију за обрачун трошкова здравствене заштите, обрачунава 

трошкове здравствене заштите,  

• врши обраду статистичких података о болничком лечењу које доставЉа Градском заводу за 

здравсвену заштиту,  

• обавља и друге обрачуне за конзилијум, избеглице, рефундацију,  

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 
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• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање у трајању од 4 године. 

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- знање рада на рачунарусредња стручна спрема дрштвеног или техничког смера (IV степен стручне спреме) 

познавање рада на рачунару, 

- здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од  6 месеци. 

 
11.02.04.00 Одељење за јавне набавке  

 

Ред.бр. 
Шифра радног 

места 
Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.  11.02.04.01 Руководилац послова јавних набавки 1 

2.  11.02.04.02 Службеник за јавне набавке 2 

3.  11.02.04.03 Стручни сарадник за јавне набавке 1 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• Организује и одговара за стручно, адекватно, благовремено и континуирано извршавања послова из 

области јавних набавки; 

• прати и примењује законске прописе и прописе донете за спровођење Закона у области јавних 

набавки, и прописа донесених за спровођење закона, као и општа акта;  

• врши координацију поступака планирања пре почетка поступка пријављивања потреба за 

предметним набавкама и доставља инструкцију за планирање клиникама, службама и одељењима у 

складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке; 

• обавештава руководиоце организационих јединица и председнике комисија о евентуално уоченим 

неслагањима потреба, са критеријумима за планирање набавке; 

• одређује период на који се уговор о јавној набавци закључује у сарадњи са руководиоцима 

организационих јединица; 

• израђује и доставља инструкцију за планирање руководиоцима организационих јединица и 

председницима комисија; 

• израђује предлог Плана набавке и одговоран је за његову израду; 

• доставља Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији план набавки, измене и 

допуне плана набавки у електронском облику у Законом утврђеном року; 

• доставља План набавки руководиоцима организационих јединица; 

• сачињава предлог извештаја о извршењу Плана набавке за претходну годину; 

• доставља извештај о извршењу Плана набавки Управи за јавне набавке, државној ревизорској 

институцији и руководиоцима организационих јединица у електронској форми; 

• чува као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, подносилаца пријаве, као и податке 

о поднетим пријавама, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда, односно пријава; 

• обавештава руководиоце организационих јединица да кад су дужни да покрену поступак јавне 

набавке у складу са Планом јавних набавки; 

• проверава да ли захтев за покретање поступка набавке садржи све елементе; 

• парафира одлуку о покретању поступка јавне набавке, решење о образовању Комисије за јавну 

набавку, модел и предлог уговора о јавној набавци;  
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• проверава да ли је конкурсна документација сачињена у складу са законом и Правилником о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова; 

• парафира модел и предлог уговора о јавној набавци пре потписивања од стране директора 

Института, 

• координира радом Комисије за јавне набавке учествује у комисијама за спровођење поступака 

јавних набавки и пружа стручну помоћ у спровођењу поступка јавних набавки осталим члановима 

комисије ; 

• сачињава одговор наручиоца по основу поднетог захтева за заштиту права у поступцима јавних 

набавки у координацији са осталим члановима комисије; 

• обавља све послове утврђене Правилником о ближем уређивања поступка јавне набавке за 

начелника Одељења за јавне набавке; 

• организује рад стручног тима на пословима јавних набавки и одговара за исправност примене; 

• одговоран је за набавку канцеларијског материјала и обавља све послове утврђене Правилником о 

организацији и буџетском рачуноводству за начелника Одељења за јавне набавке; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу;  

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• за свој рад одговоран је директору службе. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области права и економије:  

- 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;  

- здравствена способност; 

- најмање три година радног искуства на одговарајућим пословима.  

 

2. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

Поред послова своје струке: 

• врши проверу исказаних потреба у складу са критеријумима за планирање у складу са Правилником 

о ближим условима за уређивање поступка јавне набавке (у даљем тексту: Правилник); 

• прати и примењује законске и друге прописе из области јавних набавки; 

• учествује у изради нацрта плана набавки; 

• сачињава благовремено предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог  решења о 

образовању комисије, предлог закључка и других правних акта из области јавних набавки и 

одговоран је за законитост наведених аката; 

• обавештава референта за деловодни протокол електронским путем о објављивању позива за 

достављање понуда са навођењем информација од значаја за поступак; 
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• учествује у изради конкурсне документације која се припрема у поступку јавне набавке и одговоран 

је за благовремену израду конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама и 

прописима донесеним за спровођење закона;  

• објављује оглас о јавној набавци и конкурсну документацију и друге акте у поступку јавне набавке; 

• врши преглед и оцену испуњености достављених доказа за обавезне услове; 

• координира радом комисије за јавне набавке и пружа стручну помоћ; 

• истражује тржиште када се врше набавке на које се закон не примењује; 

• сачињава предлог уговора и доставља на потписивање другој уговорној страни; 

• доставља потписан примерак  уговора руководиоцу организационе јединице задуженом за праћење 

реализације уговора; 

• учествује у изради коначног извештаја о извршењу плана набавки;  

• доставља електронску пошту на завођење; 

• уноси у апликативни софтвер одговарајуће податке у складу са законским прописима; 

• сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за јавне набавке; 

• прати и примењује законске прописе, подзаконске прописе и опште акте који се односе на јавне 

набавке; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за законито спровођење поступка јавних набавки и документацију која је настала у 

извршавању послова радног места, као и за документацију коју користи у раду; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• за свој рад је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области права и економије:  

- 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;  

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

• сачињава предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог  решења о образовању 

комисије, предлог закључка и других правних акта из области јавних набавки; 

• обавештава референта за деловодни протокол електронским путем о објављивању позива за 

достављање понуда са навођењем информација од значаја за поступак; 

• учествује у изради конкурсне документације која се припрема у поступку јавне набавке; 

• објављује оглас о јавној набавци и конкурсну документацију и друге акте у поступку јавне набавке; 

• сачињава предлог уговора и доставља на потписивање другој уговорној страни; 

• доставља потрисан примерак  уговора руководиоцу организационе јединице задуженом за праћење 

реализације уговора; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 
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• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa 

• за свој рад је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области економије:  

- 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; 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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12.00.00.00 Служба за техничке и друге сличне послове 

 

Ред.бр. 
Шифра радног 

места 
Назив послова 

Број 

извршилаца 

1. 

 

12.00.00.01 

 

Руководилац немедицинске службе 

 

1 

 

2. 12.00.00.02 Инжењер инвестиционог/техничког 

одржавања/одржавања уређаја и опреме 

1 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, у остваривању надлежности, права, обавеза и одговорности у организовању 

и руковођењу процесом рада службе, обавља и следеће послове, а нарочито: 

• организује координира и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано обављање 

послова из домена службе у Институту и служби; 

• прати и примењује прописе који се односе на послове из делокруга рада службе;  

• даје смернице и упутства за рад у извршавању послова из делокруга рада службе;  

• учествује у припреми уговора и споразума о пословниј сарадњи са спољним сарадницима; 

• предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у служби, а према предлозима начелника 

одељења; 

• предлаже распоред послова на нижим организационим јединицама службе;  

• предлаже премештај запослених у служби;  

• учествује у изради плана набавки са техничког аспекта услуга сервисирања и других услуга, 

извођења радова и опреме у складу са Правилником ближем уређивању поступка јавних набавки (у 

даљем тексту: правилник); 

• утврђује стварне потребе за услугама сервисирања, пројектовања, извођења радова, набавци опреме 

у сарадњи са руководиоцима организационих јединица која је неопходна за обављање делатности  

Института, а које су у складу са постављеним циљевима и Правилником; 

• испитује и истражује тржиште са техничког аспекта сваког појединачног предмета набавке у складу 

са Правилником; 

• одређује динамику покретања поступака набавки за потребе службе; 

• доставља предлоге корекција плана набавки са техничког аспекта у складу са Правилником; 

• прати технички аспект извршења плана набавки; 

• доставља податке о реализацији плана набавки носиоцу планирања у складу са инструкцијом за 

планирање; 

• подноси благовремено захтев за покретање поступка јавне набавке из домена службе и предлаже 

чланове комисије у складу са Правилником; 

• сачињава благовремено техничку спецификацију, контролише сачињене техничке спецификације  и 

оверава сваку страну и одговоран је за сачињену спецификацију; 

• преиспитује модел уговора са техничког аспекта; 

• даје мишљење о коришћењу плаћеног и неплаћеног одсуства запослених службе; 

• поступа у складу са Правилником о организацији и буџетском рачуноводству (заједно са крајњим 

корисницима потврђује да су радови, сервисне и друге услуге квалитетно и благовремено извршене, 

тако што документацију благовремено оверава потписом, обавља и друге послове утврђене 

наведеним правилником за руководиоца Службе за техничке и друге сличне послове);  

• сачињава предлог организације службе, предлаже послове у служби и сачињава описе послова;  

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у служби;  

• одговоран је за поступање у складу са општим актима Института;  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• самостално и у сарадњи са начелником Одељења за правне послове прибавља неопходну техничку 

документацију која се доставља у прилогу захтева за издавање одобравања за изградњу, односно 

извођење радова на адаптацији и реконструкцији простора и електронским путем подноси захтев; 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• сачињава предлоге процедура и упутства за рад службе и предлаже измене истих; 

• одговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa 

• За свој рад непосредно је одговоран помоћнику директора за здравствену делатност и директору 

Института. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области електротехнике, машинства, грађевине и 

информатике, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама из области техничких 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 организационе јединице у здравственој установи.  

 

2. ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА/ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И 

ОПРЕМЕ 

 

ПОСЛОВИ:  

▪ обавља, самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

за које је оспособљен током школовања и у одговарајућим допунским облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања; 

▪ 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; 
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▪ 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, калкулација, 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. 

▪ самостално и у сарадњи са руководиоцем немедицинске службе и руковидоцем правних, кадровских 

и административних послова прибавља неопходну техничку документацију која се доставља у 

прилогу захтева за издавање одобравања за изградњу, односно извођење радова на адаптацији и 

реконструкцији простора и електронским путем подноси захтев; 

▪ сарађује са надлежним установама приликом прибављања неопходне документације која се прилаже 

уз захтев за и издавање  дозволеза изградњу или пријаве за адаптацију простора; 

▪ организује и прати извођење радова на инвестиционом одржавању објекта; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да спроводи мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и заштите 

животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области електротехнике, грађевине, архитектуре:  

- 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;  

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

12.01.00.00 Одељење за техничко одржавање опреме и објекта  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. 12.01.00.01 Техничар инвестиционог/техничког 

одржавања/одржавања уређаја/опреме - 

Начелник одељења 

1 

2. 12.01.00.02 Техничар инвестиционог/техничког 

одржавања/одржавања уређаја/опреме 

5  

3. 12.01.00.03 Домар/мајстор одржавања 3 
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4. 12.01.00.04 Возач техничког возила 2 

 

1. ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА/ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И 

ОПРЕМЕ - НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке у руковођењу процесом рада одељења, a нарочито: 

• организује и обезбеђује стручно, благовремено и континуирано извршавање послова на одржавању у 

исправном стању и поправкама објеката, опреме, уређаја, машина и инсталација Иститута у складу 

са закљученим уговорима и Правилником о организацији и буџетском рачуноводству;  

• организује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у одељењу; 

• врши контролу и надзор над исправношћу уређаја, опреме, машина, инсталација и објеката 

Института;  

• организује редовно сервисирање, прегледе, баждарење и одржавање у исправном стању, поправке у 

складу са закљученим уговорима и по захтеву надлежних запослених;  

• обавља благовремено послове утврђене Правилником о организацији буџетског рачуноводства, 

(контролише рачуне који се односе на сервисне услуге, извођење радова, комлетира рачуне са 

радним налозима и другом документацијом и доставља директору службе, обавља и друге послове 

утврђене наведеним правилником); 

• врши распоређивање послова , водећи рачуна о равномерности, квалификацијама, стручној 

оспособљености и радним могућностима запослених;  

• води евиденцију, документацију, доставља извештаје и даје предлоге у вези са стањем уређаја, 

опреме, машина, инсталација и објеката Института;  

• сачињава план потреба опреме, услуга текућег или инвестиционог одржавања, потрошног 

материјала и ситног инвентара за одржавање зграде и опреме и одговоран је за исказане потребе; 

• потврђује да је роба испоручена, радови извршени, сервисне услуге пружене, осим сервисних услога 

за радиотерапијску опрему, потписом на рачуну; 

• обезбеђује и одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу,  

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима и Пословним кодексом; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa 

• За свој рад непосредно је одговоран директору службе. 

 

УСЛОВИ:   
Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање техничке струке у трајању од 4 године.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- знање рада на рачунару;  

- здравствена способност; 

- радно искуство у трајању од 3 године. 
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2. ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА/ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И 

ОПРЕМЕ  

 

ПОСЛОВИ:  

▪ обавља, самостално и у тиму, радној групи и другим облицима заједничког рада, послове и задатке 

на одржавању, сервисирању и поправци апарата, уређаја, машина, опреме и инсталација за које је 

оспособљен током школовања и у одговарајућим допунским облицима стручног усавршавања и 

оспособљавања; 

▪ пријем и отпрема медицинских гасова, дистрибуција гасова из подстанице по одеЉењима, стално 

снабдевање мреже гасовима по одељењима; 

▪ 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;  

▪ обавља стручне послове одржавања;  

▪ анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и 

инсталација за које је задужен;  

▪ предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних 

кварова;  

▪ обавља стручне и техничке послове одржавања;  

▪ врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, 

монтажама;  

▪ дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи;  

▪ врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова;  

▪ врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, 

поправкама и монтажом;  

▪ контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и 

уређајима;  

▪ котролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала;  

▪ врши надзор над извођењем радова;  

▪ обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање;  

▪ припрема потребну документацију за поступак набавки,  

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

- средње образовање техничке (електротехничке, машинске, грађевинске) струке у трајању од 4 године.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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3. ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

▪ обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, 

уређаја, опреме, апарата и средстава;  

▪ обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / 

молерске / аутомеханичарске и сл. послове, као и друге радове одржавања и поправки;  

▪ припрема објекте, опрему и инсталације за рад;  

▪ обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на 

системима и инсталацијама;  

▪ обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;  

▪ води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.  

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

 

- средње образовање техничке струке (водоинсталатер, електричар, бравар, монтер централног грејања, 

молер) у трајању од 3 године, 

- здравствена способност. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ВОЗАЧ ТЕХНИЧКОГ ВОЗИЛА 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

▪ обавља самостално послове санитетског превоза пацијената, запослених у Институту,  опреме, 

материјала и друге потребе за превоз; 

▪ помажа приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 

▪ одржава возило у исправном стању, врши мање поправке;  

▪ води евиденције и документације о обављеном превозу и стању возила, укључујући регистрацију, 

сервисне и друге техничке исправности возила, за које је оспособљен стицањем потребних 

квалификација;  

▪ прати и води евиденцију о исправности возила; 

▪ води евиденцију о путним налозима и потрошњи горива и мазива; 

▪ одржава хигијену возила; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  
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- средње образовање у трајању од 3 или 4 године. 

 

Додатна знања / испити / радно искуство  

- Возачака дозвола Б категорије, 

- Здравствена способност. 

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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12.02.00.0 0 Одељење исхране и хигијене  

 

Ред.бр. 

Шифра 

радног 

места Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1.   12.02.00.01 Виши нутрициониста – дијететичар – 

Начелник одељења 

1 

12.02.01.00 Одсек исхране 

2.   12.02.01.01 Виши нутрициониста – дијететичар – 

Шеф одсека 

1 

3 12.02.01.02 Главни кувар 1 

4 12.02.01.03 Кувар/посластичар 3 

5 12.02.01.04 Помоћни кувар 1 

6 12.02.01.05 Сервирка 11 

12.02.02.00 Одсек хигијене 

7 12.02.02.01 Виши санитарни техничар/санитарно-

еколошки инжењер - Шеф одсека 

1 

8 12.02.02.02 Магационер/економ 2 

9 12.02.02.03 Фризер 1 

10 12.02.02.04 Кројач 1 

11 12.02.02.05 Спремач/спремачица просторија у којима 

се пружају здравствене услуге 

32 

12 12.02.02.06 Помоћни радник 6 

 

 

1. ВИШИ НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР - НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

  

         ОПИС ПОСЛОВА. Поред послова своје струке, руководи процесом рада одељења, а нарочито: 

• организује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у     одељењу;  

• одговоран је за исхрану болесника и одржавање хигијене у Институту коју спроводе запослени 

Института, односно за квалитетно и благовремено обављање послова у одељењу;  

• врши верификацију и контролу распореда рада особља у одељењу; 

• сачињава план потреба животних намирница, потрошног материјала и средстава за одржавање 

хигијене, као и ситног инвентара за потребе Одељења на годишњем нивоу  

• Проучава нутритивне вредности хране,израђује план исхране и прати исходе прописаних 

дијета,пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад, као и спровођење стручног 

усавршавања у области дијететике 

• врши верификацију недељних јеловника, налога за набавку намирница, материјала за одржавање 

хигијене, дезинфекционих средстава и друге документације; 

• одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одељењу, као и за поштовање 

личности корисника и хуман односа запослених у одељењу према оболелима; 

• врши контролу, уноси и парафира документацију која је везана за улаз и излаз робе за потребе 

Одсека исхране у складу са Правилником о уређивању буџетског рачуноводства, обавља и друге 

послове утврђене наведеним правилником; 

• врши верификацију налога за набавку животних намирница, за потрошни и ситни инвентар у 

Одсеку исхране, за набавку потрошног материјала, хемијских средстава за одржавање хигијене и 

ситног инвентара за одржавање хигијене; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из   области 

безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 
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• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад одговоран је главној медицинској сестри Института и директору службе. 

 

          УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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 3 године радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност. 

 

2. ВИШИ НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР - ШЕФ ОДСЕКА ИСХРАНЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Поред послова своје струке, руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• организује стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у одсеку; 

• Проучава нутритивне вредности хране,израђује план исхране и прати исходе прописаних 

дијета,пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад, као и спровођење стручног 

усавршавања у области дијететике; 

• израђује распоред рада особља и води евиденцију о присутности запослених на раду; 

• врши израду, контролу и верификацију дневног и недељног јеловника, налога за набавку намирница, 

као и организацију процеса набавке и пријема намирница, као и припреме оброка; 

• одговоран је за квалитет исхране и спровођење хигијенско-санитарних мера; 

• планира набавку, контролише употребу и потрошњу ситног инвентара, материјала за одржавање 

хигијене и средстава за дезинфекцију за потребе Одсека исхране; 

• контролише и води документацију о пријему робе (доставнице, декларације и микробиолошке 

анализе); 

• сарађује са главним сестрама одељења,у циљу праћења спровођења хигијенско-дијететског режима 

исхране пацијената, као и Службом епидемиологије и превенције (ВСТ), а у циљу контроле 

хигијенско-санитарне исправности рада у Одсеку исхране;  

• одговоран је за поштовање рада, реда и дисциплине запослених у одсеку, као и за поштовање 

личности корисника и хуман односа запослених одсека према оболелима; 

• oдговоран је за обезбеђење оптималних радних услова и предузимање мера из области безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад непосредно је одговоран начелнику одељења. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  
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- 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 3 године радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност.  

  

 

3. ГЛАВНИ КУВАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ обавља послове пријема, контроле квалитета и квантитета намирница и њиховог рока трајања; 

▪ верификује печатом сваку отпремницу, одн. рачун- отпремницу о пријему намирница; 

▪ води свакодневно Дневну књигу промета намирница;  

▪ врши издавање намирница потребних за припрему оброка; 

▪ по потреби врши технолошку и термичку обраду намирница, припрему оброка за пацијенте као и 

поделу оброка; 

▪ одговоран је за правилно и адекватно коришћење намирница и опреме; 

▪ одговоран је за квалитет и квантитет спремљеног оброка, као и начин сервирања; 

▪ одговоран је за свакодневно остављање и чување узорака припремљеног оброка; 

▪ одговоран је за хигијену и дезинфекцију опреме и уређаја који користи у току рада; 

▪ координира радом кувара у току смене; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине, 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека.  

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

- средње образовање угоститељске струке у трајању од 4 године, 

- здравствена способност.  

 

 

4. КУВАР/ПОСЛАСТИЧАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ учествује у  пословима пријема, контроле квалитета и квантитета намирница и њиховог рока 

трајања; 

▪ одговоран је за правилно и адекватно коришћење намирница и опреме; 

▪ одговоран је за квалитет и квантитет спремљеног оброка, као и начин сервирања; 

▪ одговоран је за свакодневно остављање и чување узорака припремљеног оброка; 

▪ одговоран је за хигијену и дезинфекцију опреме и уређаја који користи у току рада; 

▪ врши технолошку и термичку обраду намирница, припрему оброка за пацијенте као и поделу 

оброка; 

▪ одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

документацију коју користи у раду; 
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▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

- средње образовање угоститељске струке у трајању од 4 или 3 године.угодститељска школа КВ или ВКВ 

кувар, 

- здравствена способност. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ПОМОЋНИ КУВАР 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

• обавља све послове по налогу Главног кувара: пријем и издавање намирница, технолошка обрада 

намирница и припрема намирница за термичку обраду; 

• одржава хигијену у кухињи; 

• учествује у подели оброка; 

• одржава хигијену и врши дезинфекцију опреме и уређаја које користи у свом раду; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање 

- средње образовање угоститељске струке у трајању од 3 године, 

 

Изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о 

изменама и допунама уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 

сектору („Службени гласник РС“, број 43/2018) 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. СЕРВИРКА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ обавља послове сервирања, дистрибуције и поделе оброка пацијентима; 

▪ врши прикупљање, прање и дезинфекцију болесничког прибора; 

▪ води евиденцију о болесничком прибору и одговоран је за његов евентуални мањак; 

▪ одговорна је за врсту и број дијета насервираних оброка по листи требовања оброка за одељење на 

којима врши дистрибуцију оброка; 

▪ одоговорна је за правилно руковање опреме коју користи у току рада; 

▪ одговорна је за хигијену и дезинфекцију кухињских просторија, радних површина, посуђа, уређаја и 

опреме;  
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▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосредној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање 

- средње образовање; 

- здравствена способност.  

 

изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР - ШЕФ 

ОДСЕКА ХИГИЈЕНЕ 

 

ПОСЛОВИ:  руководи процесом рада одсека, а нарочито: 

• организује и контролише стручно, адекватно, благовремено и континуирано одвијање процеса рада у 

одсеку, 

• обавља санитарно-хигијенски преглед објекта и врши контролу санитарно-хигијенског стања 

објекта; 

• израђује распореда рада запослених и води евиденцију о присутности запослених на раду;  

• свакодневно обилази просторије и контролише степена чистоће, организује корективне мере за 

постизање степена чистоће; 

• планира набавку ситног инвентара и материјала за одржавање хигијене;  

• контролише употребу и потрошњу материјала за одржавање хигијене; 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

• контролише одлагање и одвожење комуналног отпада, парафира рачуне који се односе на одвожење 

комуналног отпада;  

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

• заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• одговоран је за документацију која је настала у извршавању послова радног места, као и за 

• документацију коју користи у раду; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање из области здравства:  

- 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.  
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Додатна знања / испити / радно искуство  

 

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање 3 године радног искуства у наведеном звању, 

- здравствена способност.  

  

8. МАГАЦИОНЕР /ЕКОНОМ 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• врши пријем и контролу чистог веша, предају прљавог веша  и води евиденцију о примљеном и 

предатом вешу по артиклима,  

• врши пријем  и контролу чистих униформи за запослене, предају прљавих униформи и води 

евиденцију о примљеним и предатим униформама, 

• води евиденцију о стању залиха, набавци веша и униформи као и издавању реверса за нов веш и 

униформе,  

• потписује отпремнице, и верификује рачуне за прање веша, 

• води евиденцију о расходу веша, 

• задужена је за примену мера адекватне манипулације вешом у складу са Правилником о болничким 

инфекцијама, 

• врши пријем, одлагање и издавање гардероба за пацијенте, издаје реверсе за пријем исте, 

• одговорна је за чување гардеробе - личних ствари пацијената,  

• одговорна је за чистоћу гардеробе, 

• брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосредној околини; 

• дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

• дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

• дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

• обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

• За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Средње образовање у трајању од 4 или 3 године, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. ФРИЗЕР 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

▪ обавља берберске послове који су потребни за припрему болесника за хируршку интервенцију- 

бријање оперативног поља 

▪ обавља послове прања косе, шишања и бријања стационираних болесника 

▪ одговоран је за прибор који користи у току рада, као и дезинфекцију истих 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосредној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима и Пословним кодексом; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 
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УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

Средње образовање у трајању од 4 или 3 године 

- здравствена способност.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

10. КРОЈАЧ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:   

▪ обавља преправку и поправку веша, као и радне одеће запослених по налогу магационера веша; 

▪ по налогу магационера веша обавља и друге кројачке послове;  

▪ одговорна је за прибор и опрему за рад коју користи; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосредној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима и Пословним кодексом; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:   

Стручна спрема / образовање  

- Средње образовање у трајању од 4 или 3 године, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

11. СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСЛУГЕ 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

▪ обавља под надзором и по налогу послове одржавања хигијене- прање и чишћење, као и 

дезинфекцију подова, зидова, прозора, степеништа, врата, ходника, радних површина, лифтова, 

болесничких кревета, наткасни, санитарија, намештаја, болесничких и тоалета за запослене; 

▪ одговорна је за адекватно транспортовање и одлагање комуналног, цитостатског и инфективног 

отпада; 

▪ води евиденцију о извршеним пословима чишћења простора; 

▪ обавља самостално и по налогу магационера веша и шефа одсека послове у магацину веша по 

прописаној процедури, гардероби за болеснике,  као и  послове доношења и одношења крви, брисева 

и осталог материјала; 

▪ врши пријем, дистрибуцију и тријажу чистог веша до одељења; 

▪ одговорна је за адекватан транспорт чистог и прљавог веша, као и контаминираног веша; 

▪ врши прикупљања прљавог веша са Одељења, и адекватно одлагање на место предвиђено за прљав 

веш; 

▪ води евиденцију прљавог и чистог веша, чисте и прљаве радне униформе запослених; 

▪ одговорна је за хигијену и дезинфекцију магацинских простора; 

▪ одговорна је за прибор и опрему за рад коју користи; 

- спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у зони јонизујућег 

зрачења: 

▪ обавља под надзором и по налогу послове одржавања хигијене у простору где су смештени уређаји 

са изворима јонизујућег зрачења, као и околине простора; 

▪ одговоран је за механичко чишћење и дезинфекцију подова, зидова , радних површина, санитарија а 

у складу са процедурама рада у зони јонизујућег зрачења; 

▪ одговорна је за свакодневно адекватно ношење заштитне опреме на раду, као и дозиметара и 

периодично обавља систематске прегледе по налогу Главног инжењера заштите на раду; 
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▪ одговорна је за адекватно транспортовање и одлагање комуналног, цитостатског и инфективног 

отпада; 

▪ води евиденцију о извршеним пословима чишћења простора; 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосредној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема/образовање 

- основна  школа, 

- здравствена способност.  

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

12. ПОМОЋНИ РАДНИК 

 

ОПИС ПОСЛОВА:  

Помоћни радник за транспорт крви и крвних продуката обавља следеће послове: 

▪ прикупља налоге за требовање крви и крвних деривата са одељења и предаје их у Завод за 

трансфузију крви, доноси крв и крвне деривате. Води евиденцију о предатим и преузетим 

требовањима 

▪ врши прикупљање узорака биолошког материјала са одељења и транспортује их у референтне 

лабораторије. Води евиденцију о преузетом биолошком материјалу 

▪ доноси налазе испитивања за предат биолошки материјал и дистрибуира их по одељењима 

▪ врши предају по налогу одељења мед.документације и упута за заказивање конзилијума и прегледа 

на другим клиникама, као и позива за консултације лекара са других клиника  

Помоћни радник у магацину веша обавља следеће послове: 

▪ врши пријем, дистрибуцију и тријажу чистог веша до одељења 

▪ врши прикупљање прљавог веша са одељења, адекватно га разврстава и одлаже 

▪  води евиденцију о чистом и прљавом вешу са одељења, као и о чистој и прљавој униформи 

запослених 

▪ одговорна је за хигијену радног простора, обавља прање и дезинфекцију радних површина, 

транспортних колица и магацинског простора. 

▪ брине се о чистоћи и реду на свом радном месту  и непосреној околини; 

▪ дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на  раду, заштите од пожара и 

заштите животне средине; 

▪ дужан је да поступа у складу са Правилником о безбедности информационо-комуникационих 

система Института и да потпише Изјаву у складу са наведеним Правилником; 

▪ дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима; 

▪ обавља и друге послове из делокруга свога радa, 

▪ За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

УСЛОВИ:  

Стручна спрема/образовање 

- основна  школа, 

- здравствена способност.  

 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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Члан 31а. 

 

           Запослени на радном месту: 

  

1. Помоћник директора  

2. Руководилац Клинике  

3. Доктор медицине  

4. Доктор медицине специјалиста у операционим салама - Начелник одељења 

5. Доктор медицине специјалиста у операционим салама - шеф Одсека 

6. Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама - шеф Одсека 

7. Доктор медицине субспецијалиста у онкологији - Начелник одељења  

8. Доктор медицине субспецијалиста у онкологији - Шеф одсека 

9. Доктор медицине специјалиста у онкологији - Начелник одељења  

10. Доктор медицине специјалиста у онкологији – Шеф одсека 

11. Доктор медицине субспецијалиста у онкологији 

12. Доктор медицине специјалиста у онкологији 

13. Магистар фармације специјалиста медицинске биохемије - Начелник одељења 

14. Здравствени сарадник специјалиста у лабораторији - Шеф одсека хематолошке лабораторије 

15. Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији 

16. Магистар фармације специјалиста медицинске биохемије - Шеф одсека биохемисјке лабораторије 

17. Доктор медицине специјалиста на ендоскопији - Шеф кабинета 

18. Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији - Начелник одељења 

19. Доктор медицине специјалиста у радиотерапији - Начелник одељења 

20. Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији - Шеф одсека 

21. Доктор медицине специјалиста у радиотерапији - Шеф одсека 

22. Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији 

23. Доктор медицине специјалиста у радиотерапији 

24. Медицински физичар - Начелник одељења  

25. Медицински физичар специјалиста - Шеф одсека  

26. Медицински физичар 

27. Медицински физичар специјалиста 

28. Доктор медицине субспецијалиста у радиолошког дијагностици - Начелник одељења 

29. Доктор медицине специјалиста у радиолошког дијагностици - Начелник одељења 

30. Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици - Шеф одсека 

31. Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици - Шеф одсека 

32. Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици 

33. Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици 

34. Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини - Начелник одељења 

35. Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини - Шеф одсека 

36. Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини 

37. Руководилац медицинске службе  

38. Клинички психолог на осталим болничким одељењима 

39. Доктор медицине специјалиста у патологији/патолошкој анатомији и судској медицини - Начелник 

одељења 

40. Доктор медицине субспецијалиста у клиничкој патологији и медицинској цитологији 

41. Доктор медицине специјалиста у патологији/патолошкој анатомији и судској медицини 

42. Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу 

43. Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу - Шеф одсека 

44. Здравстени сарадник у области јавног здравља 

45. Дефектолог - Начелник одељења 

46. Дефектолог 

47. Социјални радник на осталим болничким одељењима 

48. Магистар фармације специјалиста - Начелник одељења 

49. Магистар фармације специјалиста  

50. Магистар фармације 

51. Биолог/молекуларни биолог 

52. Биолог/молекуларни биолог специјалиста 
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који стекне звање истраживач приправник, истраживач сарадник, научни сарадник, виши научни сарадник и 

научни саветник, поред послова који су утврђени на наведеним радним местима, обавља и послове из 

области науке и то: 

 

Истраживач приправник 

 

ПОСЛОВИ: 

• упознаје се са основним принципима и методологијом научно-истраживачког рада, 

• учествује у извођењу истраживања и у обради резултата истраживања у одговарајућој научној 

области,  

• прати научну и стручну литературу. 

 

Истраживач сарадник 

 

ПОСЛОВИ: 

• учествује у планирању истраживања, самостално извођење истраживања у одговарајућој научној 

области,  

• учествује у обради резултата истраживања, изради извештаја, саопштења и публикација,  

• прати научну литературе. 

 

Научни сарадник 

 

ПОСЛОВИ: 

• учествује у планирању и организовању истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта.  

• самостално изводи истраживања у одговарајућој научној области,  

• организује обраду и самостално обрађује резултата истраживања, израђује извештаје, саопштења и 

публикација,  

• учествује у едукацији младог истраживачког кадра. 

 

Виши научни сарадник 

 

ПОСЛОВИ: 

• учествује у планирању и организовању истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта,  

• руководи и самостално изводи истраживања у одговарајућој научној области,  

• организује обраду и самостално обрађује резултата истраживања, израђује извештаје, саопштења, 

публикација, 

• стручно усмерава и програмира усавршавања, организује континуирану едукацијумладог 

научноистраживачког кадра. 

 

Научни саветник 

 

ПОСЛОВИ: 

• учествује у креирњу стратегије развоја научноистраживачког рада и дијагностике у области 

онкологије, 

• програмира, организује, прати и усмерава истраживања групе истраживача,  

• руководи и самостално изводи истраживања у одговарајућој научној области,  

• организује обраде и самостално обрађује резултате истраживања, израђује извештаје, саопштења 

и публикација,  

• стручно усмерава и програмира усавршавања, организује континуирану едукацију младог 

научноистраживачког кадра.
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Члан 31б. 

 

Послови са непуним радним временом са потребним условима за заснивање радног односа у 

Институту су: 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- Брахитерапија: тимски рад са радиотерапеутом у оквиру 3Д и МР базиране брахитерапије карцинома 

простате, и то током прегледа пацијента, УЗ евалуације, апликације водича, као и контрола 

пацијента по завршеном третману; 

- Транскутана зрачна терапија: увођење нових ИГРТ техника које подразумевају постављање 

фидуцијалних маркера у простату од стране уролога са радиотерапеутом у тиму; 

- Конзилијарни рад: учествовање у раду уролошког конзилијума на ИОРС-у; 

- Биопсије: обзиром на технолошку подршку (цитоскоп) могуће је дијапазон рада проширити на 

биопсије, посебно рецидива у простати (ради БТ терапије) или биопсије доступних делова уротракта 

(бешика); 

- Контрола пацијената: након извршених радиотеапијских процедура, за поједине пацијенте постоји 

потреба за контрлним прегледима од стране едукованог уролога (онколога). 

 

УСЛОВИ:  

- Стручна спрема / образовање  

- Високо образовање из области медицине:  

- на интегрисаним академским студијамапо пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена специјализација из урологије, 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 урологије, 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; 

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.“ 

 

Члан 32. 

 

              На радним местима из члана 31.овог правилника на којима и поред примене одговарајућих мера 

безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји 

повећано штетно дејство на здравље запосленог скраћује се радно време сразмерно штетном дејству услова 

рада на здравље и радну способност запосленог, на основу стручне анализе, у складу са законом.  

 

             Oдлуку о скраћеном радном времену доноси директор у складу са ставом 1 овог члана. 

 

Члан 33. 

 

             Попуњавање радних места из члана 31. овог правилника, врши се заснивањем радног односа на 

неодређено време ако радно место није попуњено, ако су обезбеђена средства за остваривање права 

запослених на том радном месту и ако су испуњени други услови у погледу допуштености попуњавања 

радног места прописани заноном. 
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            Попуњавање радних места врши се на начин утврђен законом. 

 

Члан 34. 

 

У радни однос може да се прими лице под условом да испуњава услове утврђене закомом и овим 

правилником.  

На пословима са повећаним ризиком који су утврђени Актом о процени ризика могу да раде  само 
лица која поред услова утврђених законом и овим правилником испуњавају и услове у погледу претходно 

утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од стране надлежног здравственог органа.  

 

 

Члан 35. 

  

Запослени је дужан да поступа у складу са законом, правилима струке и кодексом понашања 

донетим у складу са законом, као и да предузима све мере и радње које омогућавају правним и физичким 

лицима да остваре своја, законом и другим прописима, гарантована права и интересе. 

 

Члан 36. 

 

Запослени, су одговорни за законитост, стручност, делотворност свога рада, благовремено, 

рационално, економично и квалитетно извршавање послова, поштовање радног времена, реда и дисциплине, 

за хуман однос према корисницима услуга и поштовање њихове личности, сагласно општим актима 

Института и прописима којима се та питања ближе уређују. 

 

Запослени су дужни да поштују циљеве, интересе,  углед и интегритет Института. 

 

Запослени су дужни  да послове обављају у складу са процедурама и упутствима која се примењују у 

Институту. 

 

Члан 37. 

 

Запослени је дужан да изврши налог руководиоца који је дат у оквиру овлашћења која произилазе из 

прописа или правила струке, односно из описа послова које запослени обавља на свом радном месту.  

 

Члан 38. 

 

На све што није предвиђено овим правилником примењују се непосредно одредбе Закона о 

запосленим у јавним службама и Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. 

 

 

Члан 39. 

 

Табеларни преглед послова са бројем извршилаца је саставни део правилника. 

 
Члан 40. 

 

                 Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе: Правилник о изменама и допунама 

правилника о организацији и систематизацији послова, бр. 3906-01 од 31.10.2018.године, бр. 1113-01 од 

27.03.2019.године, бр. 2309-01 од 21.06.2019.године, бр. 3019-01 од 07.08.2020. бр. 528-01 од 

03.02.2020.године и бр. 3807-01 од 05.11.2020.године. 
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