
 
На основу члана 30. Закона о запосленима у јавним службама, члана 10. Закона о систему плата у 
јавним службама, члана 13. и 19. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору,  члана 16. и 23. Статута Дома здравља ``Др Сава Станојевић`` Трстеник, члана 142. 
Закона о здравственој заштити , те чланова 2.-8. Правилника о условима и начину  унутрашње 
организације здравствених установа, дана 23. 3. 2018. године, директор Дома здравља доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

о  организацији и систематизацији послова у  Дому здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

  Овим Правилником у здравственој установи Дому здравља ``Др Сава Станојевић`` Трстеник, ( у 
даљем тексту: Дом здравља ) утврђују се организациони делови, радна места у организационим 
деловима, опис послова који се обављају на радним местима, одређење стручне спреме, односно 
образовања потребног за обављање послова радног места, број извршилаца и други посебни 
услови за рад на тим пословима. 
   Саставни део Правилника је Листа радних места. 
 

Члан 2. 
 

Организациона структура Дома здравља је у функцији ефикасног, рационалног рада и успешног 
пословања Дома здравља. 
Посао је основни организациони чинилац чији је делокруг рада део делатности Дома здравља, 
планиран програмом рада који садржи врсту, обим и квалитет здравствених услуга, које Дом 
здравља у оквиру своје делатности пружа корисницима. 
 

Члан 3. 
 

Унутрашња организација Дома здравља заснива се на основама савремене организације рада 
достигнуте у здравственој делатности. 
 

Члан 4. 
 

Унутрашњом организацијом рада Дома здравља,  обезбеђује се остваривање здравствене заштите 
становништва  јединственом применом превентивних, дијагностичко-терапеутских и 
рехабилитационих мера, на принципима свеобухватности, доступности, ефикасности, стабилности 
и рационалности. 
 
II  ПРИНЦИПИ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 5. 
 

Поделом рада, утврђеном делатношћу и функцијама, међусобном повезаношћу појединих делова 
процеса рада, обезбеђује се : 
 
- међусобно усклађена организација, 
- координација рада између организационих јединица у циљу остварења заједничких задатака и 
резултата, 
- ефикасан рад и пословање на принципу економичности и рентабилности,  



- заступљеност свих функција које проистичу из процеса рада, одговарајућим пословима и радним 
задацима. 
 

 
Члан 6. 

 
Унутрашња структура Дома здравља утврђена је на основу текућих и будућих потреба, текућих 
планова рада, развојних планова, расположивих капацитета ( људских и материјалних ), 
сложености послова и одговарајуће поделе рада. 
 

Члан 7. 
 

Овим Правилником у оквиру Дома здравља утврђени су следећи организациони нивои: 
 
 а)  по функционалном принципу за поједине области делатности: 

- служба, 
- одељење, 
- одсек, 
- радно место, 

 б)  по територијалном принципу: 
- здравствена станица  
- здравствене амбулантa  

 
1. Служба 
 

Члан 8. 
 

Целине процеса рада, које обједињују више радних места,  организованих у одељења, односно 
одсеке, за једну или више области делатности са најмање десет запослених здравствених 
радника и здравствених сарадника, организују се у службу. 
Организационе целине у оквиру службе обједињује, организује и њима руководи начелник. 
 
2.Одељење 

 
Члан 9. 

 
Део процеса рада који обједињује више сродних послова,  који подразумевају тимски рад, са 
најмање пет запослених здравствених радника и здравствених сарадника, организује се у 
одељење. 
Процес рада у одељењу организује, обједињује и њиме руководи шеф. 
 
3.Одсек 
 

Члан 10. 
 
Део процеса рада који обједињује више сродних послова који подразу                                                           
мевају тимски рад, са најмање три запослена здравствена радника и здравствена сарадника, 
организује се у одсек. 
Процес рада у одсеку обједињује, организује и њиме руководи шеф. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.Посао 
 
 
 



Члан 11. 
 

Посао је скуп радњи, задатака и задужења који се обављају на одређеном радном месту и 
представља најнижи организациони ниво  
                                                                                                                                                                                                                                             

Члан 12. 
 

Послови који обједињују и организују процесе  рада и њима руководе, а нису са посебним 
овлашћењима и одговорности, су: 
 
- начелници служби, 
- шефови одељења, одсека, здравствених станица  
 
 
IV ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ЊИХОВА СТРУКТУРА 
 

Члан 13. 
 

Организациона јединица Дома здравља је Служба. 
У оквиру Службе организују се одсеци и одељења. 
 

Члан 14. 
 

У  Дому здравља организују се следеће Службе: 
 
1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада 
2. Служба за здравствену заштиту жена,  
3. Служба за здравствену заштиту деце и омладине, 
4. Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 
5. Служба за медицинску дијагностику, 
6. Служба за специјалистичко-консултативну делатност, 
7. Служба хитне медицинске помоћи 
8. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове 
 

Члан 15. 
 

 1.  У оквиру Службе за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада, 
образују се : 
 
а)  Одељење за здравствену заштиту одраслих, 
 
У оквиру одељења организује  се: 
 
-  Одсек медицине рада, 
 
У оквиру одељења, као просторно одвојене целине, организоване су:   
 
- Здравствена станица Медвеђа,  
- Здравствена станица Велика Дренова,  
- Здравствена станица Милутовац  
- Здравствена станица Стопања,  
- Здравствене амбуланте: Попина, Пејовац, Лопаш, Риљац, Пољна. 
 
в) Одељење кућног лечења 



 
 
2.  У оквиру Службе за здравствену заштиту жена, образују се: 
 
а) Одељење за здравствену заштиту жена 
 
б) Одељење поливалентне патронаже 

 
3.  Служба за здравствену заштиту деце и омладине функционише као јединствена целина 

 
4.  У оквиру Службе за стоматолошку здравствену заштиту, образују се : 
 
а) Одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслог становништва 
 
б) Одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце 

 
5.  У оквиру Службе за медицинску дијагностику,  образују се: 
 
а) Одељење за лабораторијску дијагностику, 
 
б) Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику 

 
6.  У оквиру Службе за специјалистичко-консултативну делатност, образују се: 
 
а) Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију 
 
б) Одељење за социјалну медицину и дерматовенерологију 
 
в) Одсек за офталмологију и оториноларингологију 
 
г) Одсек за интерну медицину, 
 
д) Одсек за пнеумофтизиологију, 
 
ђ) Одсек за заштиту менталног здравља 
 
7. У оквиру Службе хитне медицинске помоћи образују се: 

а) Одељење хитне медицинске помоћи 

б) Одсек санитетског транспорта 
 
8.  У оквиру Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, 
образују се: 
 
а) Одељење за опште и правне послове, 
 
б) Одељење за економско-финансијске послове 
 
в) Одељење за техничке  послове 
 

 
 
 



СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 16. 
 
 
 Систематизација садржи називе радних места из Уредбе о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору, чији типичан опис посла  одговара 
пословима који се обављају у Дому здравља, врста и степен стручне спреме, потребна знања, 
односно искуства и други потребни услови за обављање посла, као и број извршилаца на радном 
месту.  
 

Члан 17. 
 
 Под пословима се  подразумевају  послови из делатности Дома здравља који се,  као сталан 
или доминантан садржај рада једног или више запослених одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме, потребних знања и других радних способности, обављају у оквиру целине радног процеса. 
Запослени је дужан да обавља све послове на које је распоређен и који по својој природи и 
садржају одговарају његовој стручној спреми и радној способности. 
 
 Запослени је дужан да обавља и друге послове који нису набројани у опису послова, ако 
они одговарају његовој стручној спреми и врсти његове радне способности. 
 

Члан 18. 
 
 Послови у Дому здравља у складу са унутрашњом организацијом, разврстана су у групе по 
степену сложености и зависно од врсте стручне спреме. 
 
 Сви послови разврстани су у три основне групе: 
 
 1) Руководећа радна места, 
           2) Радна места у примарној здравственој заштити 
           3) Пратећи и помоћно-технички послови 
 
 
  ПОСЛОВИ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА 
 
 

Члан 19. 
 
 Послови са посебним условима рада у Дому здравља у складу са  колективним уговором су 
следећи: 
 
 1) доктора медицине, спец.опште медицине, спец.ургентне медицине, више медицинске 
сестре, медицинске сестре-техничара и возача у Одељењу  хитне медицинске помоћи, Службе 
хитне медицинске помоћи 
 
 2) доктора медицине, лекара специјалисте, више медицинске сестре и медицинске сестре у 
Одељењу  кућног лечења  
 
            3) виших медицинских сестара, медицинских сестара у Одељењу поливалентне патронаже, 
 
          4) лекара спец.пнеумофтизиологије у Одсеку за пнеумофтизиологију, медицинске сестре 
 
 5) лекара спец. психијатрије и медицинске сестре у Одсеку за заштиту  менталног здравља , 



 
 6) лекара спец.радиологије, вишег Ро техничара у Одсеку за радиолошку и ултразвучну 
дијагностику, 
 
 7) спец.клиничке биохемије, дипл.фармацеута,  лабораторијског техничара и праље 
лабораторијског посуђа у Одељењу за лабораторијску дијагностику, 
 
 8) доктора стоматологије,  спец. опште стоматологије, спец. дечије и превентивне 
стоматологије, спец.ортопедије вилица и лица, стоматолошке сестре-медицинске сестре у 
стоматолошкој ординацији у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, 
  
  
 
  ПРИПРАВНИЦИ 
 
 

Члан 20. 
 
Здравствени радник који по завршетку школовања први пут заснива радни однос, ступа на рад као 
приправник на неодређено или одређено време. 
 
 Одлуку о пријему радника у складу са ставом 1. овог члана доноси директор Дома здравља. 
 
 По истеку приправничког стажа запослени из става 1. овог члана дужан је, у складу са 
законом, да положи стручни испит. 
 

Члан 21. 
 
 Овај правилник, по прибављеној сагласности Управног одбора Дома здравља ``Др Сава 
Станојевић`` Трстеник, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома 
здравља. 
             Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој 
организацији Дома здравља ``Др Сава Станојевић`` Трстеник бр. 02-288/1 од 22. 02. 2017. године и  
Правилник о систематизацији послова  у Дому здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник, заведен 
под бројем 02-519/1 од 11. 4. 2017. године. 
 
                                                                                           

   ДИРЕКТОР 
                                                                                             ________________ 
                                                                                 Др Радован Поповић, спец. 
                                                                                            ургентне медицине 
 
 
 
Правилник је објављен на огласним таблама Дома здравља 
дана  23. 3. 2018. године. 
 
                                                                Правна служба



  ЛИСТА РАДНИХ МЕСТА 
Табеларни приказ 

 
РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА 

Назив 
радног места Директор Дома здравља 

Број 
изврши-
лаца 

Опис посла  

- организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи , 
- координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе, 
- именује руководиоце унутрашњих организационих јединице, 
- доноси Правилник о организацији и систематизацији послов, 
- представља и заступа здравствену установу, 
- спроводи утврђену пословну и здравствену политику 

1 

Стручна 
спрема 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама из области медицине,стоматологије и фармације по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, 
стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама  
здравствених радника и здравствених сарадника, 

- на студијама другог степена  ( мастер академске студије ) из области права, економије и организационих наука по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 

- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, стоматологије  или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама  здравствених радника и здравствених сарадника акредитована едукација из области 
здравственог менаџмента, 

на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 

 

Додатна 
знања/ 
испити/ радно 
искуство 
 

- за здравствене раднике: 
- стручни испит, 
- лиценца, 
- специјалистички испит 
- за здравствене раднике и остала наведена образовања: 
- акредитована едукација из здравственог менаџмента, 
- најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе или руководилац организационе 

јединице у здравственој установи 

 
 
 
 
 

Назив 
радног места Помоћник директора Дома здравља 1 

Опис посла - извршава налоге директора Дома здравља и учествује у припремању и спровођењу одлука органа управљања, 
- анализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају здравствену делатност и у  



складу са кадровским планом даје одговарајуће предлоге директору, 
- израђује нормативне акте  

Стручна 
спрема/ 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама из    области медицине, стоматологије или фармације по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, стоматологије, или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права,економије, техничких и организационих 
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у  

трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама из области права, економије, техничких и рганизационих наука 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, 
- специјалистички испит, 
- правосудни испит, 
- најмање пет година искуства у области здравствене заштите 

 

Назив 
радног места Главна сестра-техничар Дома здравља 1 

Опис посла 

- 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; 
- организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и  средњом стручном спремом 
медицинског смера; 
- води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених с посла, у  

сарадњи са начелником и шефом службе, попуњава радне листе за обрачун  
зарада; 

- 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; 

Стручна 
спрема/ 
образовање 

Високо образовање: 
- на основним студијама првог степена првог степена ( струковне / академске) по  

пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/ 
испити/ 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца;                                                                   
- најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. 

 

 

 СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА СА МЕДИЦИНОМ РАДА  
 Одељење за здравствену заштиту одраслих  
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле-начелник Службе 1 

Опис посла 

Организује процес рада у Служби по налогу директора, уједно руководи Одељењем за здравствеу заштиту 
одраслих, 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати 

 



пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

      -     утврђује време и узрок смрти. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. 

 

Додатна 
знања/испити
/ радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле 5 

Опис 
послова  

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 

 



- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 
теренског рада; 

- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати 
пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

        -     утврђује време и узрок смрти. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из опште 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 опште медицине, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. 

 

Додатна 
знања/испит
и/ радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Назив 
радног места  Доктор медицине изабрани лекар 8 

Опис 
послова 

-    превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

 



- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене 
установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

        -     утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
 

Назив 
радног места  Медицинска сестра,  Главна сестра Службе 1 

Опис 
послова  

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију  у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења; 

- обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада ране 
и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно одлаже 
медицински отпад; 

        -  надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 
планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

         - надзире рад помоћног особља Службе за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         - благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
          - води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са начелником Службе, попуњава радне листе 

 



за обрачун плата, 
          - контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
         - спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 
         -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправник 
         - планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Одељењу 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/ радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

Назив 
радног места  Медицинска сестра у амбуланти 17 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 

        -     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 
ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 
одлаже медицински отпад;  

 

Стручна 
спрема 
/образовање 

- средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

Назив 
радног места Фармацеутски техничар 1 

Опис - врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок  



послова употребе при пријему; 
-    врши издавање ампулираних лекова и санитетског материјала, 
-    води одговарајућу документацију, 
-    сачињава извештај о месечном утрошку лекова и санитетског материјала и доставља га директору, 
- спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова; 
- спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа; 

        -     правилно одлаже фармацеутски отпад. 
Стручна 
спрема/образ
овање 

        -      средња медицинска школа, фармацеутски смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању фармацеутског техничара 
 

 Одсек медицине рада  
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста  изабрани лекар за одрасле-Шеф одсека 1 

Опис 
послова 

Организује процес рада Одсека по налогу директора, 
-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

 



болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
- обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 
заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
- обавља послове које по критеријуму услуга утврђује Управни одбор Дома здравља Трстеник, а које су услуге ван 
обавезног здравстевеног осигурања 

       -     утврђује време и узрок смрти. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

        Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из  медицине рада,  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 медицине рада, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

        -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Виша медицинска сестра у амбуланти 1 

Опис 
послова 

- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; 

- спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму 
или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада; 

-     ради у функционалној дијагностици, антропометријска мерења, ЕКГ 
- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници; 
-     континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања; 
-     требује потрошни материјал за службу; 
-     контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин; 
- спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала; 
  

 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- 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, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -   најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре. 
 



искуство 
Назив 
радног места 

Медицинска сестра у амбуланти 
 1 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења  
-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 

 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

  
Здравствена станица Медвеђа  

Назив 
радног места Доктор медицине изабрани лекар-Шеф здравствене станице 1 

Опис 
послова 

Организује рад у Здравстевној станици 
-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 

 



- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене   

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-    управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 
-    утврђује време и узрок смрти; 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
        - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

  -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
 

Назив 
радног места  Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле 1 

Опис 
послова 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 

 



- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-     управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 

 -     утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из опште 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 опште медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

       -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти- одговорна сестра 1 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

 



-  учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 

ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 
одлаже медицински отпад; 

       -    надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 
планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

        -   надзире рад помоћног особља Здфравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
        -   благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 

                 -   води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 
радне листе за обрачун плата, 

        -   контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
        -   спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 
        -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
            планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Здравственој станици 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-  средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 2 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу 
доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 

ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 

 



одлаже медицински отпад; 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-      стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

 Здравствена станица Велика Дренова  
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле- Шеф здравствене станице 1 

Опис 
послова 

-  Организује рад у Здравственој станици, 
-  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

 



- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене   

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-   управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 

  -  утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из опште 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 опште медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

 -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле 1 

Опис 
послова 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

 



- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене  

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-    управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 

  -    утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из опште 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 опште медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти, одговорна сестра 1 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 

ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 
одлаже медицински отпад; 

        -     надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу   
планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 

 



руководиоцем, 
         -    надзире рад помоћног особља Здфравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         -   благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
        -   води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
          -   контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
         -   спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 
         -   обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
         -   планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Здравственој станици 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-   средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-      стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 2 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 

  -   обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада ране 
и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно одлаже 
медицински отпад; 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-      стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 



 Здравствена станица Милутовац  
Назив 
радног места Доктор медицине изабрани лекар-Шеф здравствене станице 1 

Опис 
послова 

-    Организује рад у Здравственој станици, 
-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-    управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 
-     утврђује време и узрок смрти; 

 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
   - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

     -   најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
 



искуство 
Назив 
радног места Доктор медицине изабрани лекар 1 

Опис 
послова 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-   управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 
-   утврђује време и узрок смрти; 

 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
 -   на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
 



Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти,  одговорна сестра 1 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 

ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 
одлаже медицински отпад; 

        -    надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 
планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

         -   надзире рад помоћног особља Здфравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         -   благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
         -   води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
         -  контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
         -  спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 
         -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
         -  планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Здравственој станици 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-  средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-      стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 3 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и 
стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми; 

 



-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 

    -     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 
ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 
одлаже медицински отпад; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-      стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

 Здравствена станица Стопања  
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле- Шеф здравствене станице 1 

Опис 
послова 

-     Организује рад у здравственој станици, 
-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала; 

 



- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 
теренског рада; 

- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-   управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 

  -  утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из опште 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 опште медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Назив 
радног места Доктор медицине изабрани лекар 1 

Опис 
послова 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 

 



прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-   обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-   управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 
-   утврђује време и узрок смрти; 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти,  одговорна сестра 1 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 

ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 

 



одлаже медицински отпад; 
        -   надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 

планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

         -  надзире рад помоћног особља Здфравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         -  благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
         -  води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
         -  контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
         -  спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 
         -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
         -  планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара у Здравственој станици 

Стручна 
спрема/образ
овање 

   -     средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-      стручни испит; 
-     лиценца; 

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 3 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 

ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 
одлаже медицински отпад; 

 

 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-општи смер  



Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-      стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

 Одељење кућног лечења  
Назив 
радног месра  Доктор медицине специјалиста у кућном лечењу -Шеф Одељења 1 

Опис 
послова 

-   Организује процес рада Одељења по налогу директора и начелника, 
-    превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено — васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско — техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-     управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 

 



  -     утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из опште 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 опште медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 
-     возачки испит за Б категорију 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

       -    периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места Доктор медицине у кућном лечењу 1 

Опис 
послова 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

 



- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара 
-    управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима 

  -    утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
 -   на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     возачки испит за Б категорију 

      -   најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота, 
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Виша медицинска сестра у кућном лечењу и нези—главна сестра Одељења 1 

Опис 
послова 

- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; 

- спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму 
или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада; 

- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници; 
-     континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања; 
-     требује потрошни материјал за службу; 
-     контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин; 
- спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала; 

       -    надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 
планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

        -   надзире рад помоћног особља Здфравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
        -   благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
       -   води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
        -  контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
        -   спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 

  -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
  -   планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Одељењу  

 

Стручна Високо образовање:  



спрема/образ
овање 

- 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, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     возачки испит за Б категорију 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре. 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

- периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места  Медицинска сестра у кућном лечењу и нези 7 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 

    -     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада 
ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно 
одлаже медицински отпад; 

 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-    стручни испит; 
-     лиценца; 
-     возачки испит за Б категорију 

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара. 

 

Посебни 
услови 

  -     најмање 18 година живота,   



- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 
      -     периодични лекарски прегледи 

 СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА  
 Одељење за здравствену заштиту жена  
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене-Начелник Службе 1 

Опис 
послова 

-     Организује процес рада у Служби по налогу директора, доноси план рада и стара се о његовој реализацији, 
-      превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; -     учествује у унапређењу      
квалитета здравствене заштите; 

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

        - даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,  
-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову 

здравствене заштите које су предвиђене за изабраног лекара,гинеколога. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 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; 

- 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 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички  испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 



Назив 
радног места  Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене 3 

Опис 
послова 

-    превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; -     учествује у унапређењу      
квалитета здравствене заштите; 

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 -     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

         - даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,  
 -   обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову 

здравствене заштите које су предвиђене за изабраног лекара,гинеколога 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 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; 

- 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 

 

 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички  испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Гинеколошко-акушерска  сестра - главна сестра Службе 1 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и 
стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми; 

 



-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици  и врши антропометријска мерења; 
- прати стање трудница, породиља, бабињара  
-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад;  
-   ради на узорковању биолошког материјала, давању медикаментозне терапије, обради ране и превијању 
-    ради на изради статистичког извештавања 

        -    надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 
планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

         -   надзире рад помоћног особља Здравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         -   благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
        -   води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
         -   контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
         -   спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 

  -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
-  планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Одељењу 
-   ради на бојењу PAP-a  размаза у цитолошкој лабораторији 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња  медицинска школа-гинеколошко-акушерски смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-    стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколшко-акушерске сестре 

 

Назив 
радног места Гинеколошко-акушерска сестра 3 

 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 

 



рад; 
- учествује у дијагностици  и врши антропометријска мерења; 
- прати стање трудница, породиља, бабињара  
-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад;  
-    ради на узорковању биолошког материјала, давању медикаментозне терапије, обради ране и превијању 
-    ради на изради статистичког извештавања 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-гинеколошко-акушерски смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколшко-акушерске сестре 

 

   
 Одељење поливалентне патронаже  
   
Назив 
радног места Виша медицинска сестра у поливалентној патронажи -главна сестра Одељења 1 

Опис 
послова  

         -   Организује рад Одељења по налогу начелника,  
  -   координира рад са хуманитарним организацијама на реализацији пројеката. 
  -   планира здравствено-васпитни рад, врши стручни надзор над радом патронажних сестара, 
  -   обавља патронажне посете на терену и друге послове у оквиру струке 
-    планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 

савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; 
- спроводи превентивне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или 

самостално, у  оквиру теренског рада; 
- посећује труднице, породиље и новорођенчад, малу и предшколску децу, у оквиру теренског рада; 
- посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести, менталних обољења, у оквиру теренског 

рада; 
- посећује жене генеративног и постгенеративног доба, стара изнемогла лица, у оквиру теренског рада; 
- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници; 
-     обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника; 
-     континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања; 
-     требује потрошни материјал за службу; 
-     контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин; 
- спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала; 
  

 

Стручна Високо образовање:  



спрема/образ
овање 

- 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, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     возачки испит за Б категорију 

      -  најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре. 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

     -      периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места  Медицинска сестра 5 

Опис 
послова  

- обавља патронажне посете на терену трудница, породиља, новорођенчад, малу и предшколску децу, пацијенете 
оболеле од хроничних масовних незаразних болести, жене у генеративном и постгенеративном добу, стара и  
изнемогла лица, 

- учествује у дијагностици: антропометријска мерења, мерење крвног притиска, одређивање глукозе у крви, 
- ради на изради дневних и месечних извештаја 
- здравствено васпитни рад у другим установама, 
- учестрвује у хуманитарним акцијама 
- спроводи превентивне мере по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у оквиру теренског 

рада 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     возачки испит за Б категорију 

        -    најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре. 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, периодични лекарски прегледи  

 СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  
   
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу-Начелник службе 1 

Опис 
послова 

-   Организује рад Службе по налогу директора, 
-    превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

 



- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за 
чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; -     учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; 

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара, педијатра. 
 -   утврђује време и узрок смрти. 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
-   на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године 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 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички  испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу 5 



Опис 
послова 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара, педијатра. 
-     утврђује време и узрок смрти; 
 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
    -  на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године 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 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички  испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Доктор медицине изабрани лекар  1 

Опис - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем  



послова специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 

рада 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за изабраног лекара, педијатра 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

       -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
 

Назив 
радног места Виша медицинска сестра у амбуланти- главна сестра Службе 1 

Опис 
послова 

- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; 

- спроводи превентивне и куративне мере, имунизацију, по налогу доктора медицине или доктора медицине 
специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада; 

- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници; 
-     обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника; 

 



-     континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања; 
-     требује потрошни материјал за службу; 

       -  надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 
планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

         - надзире рад помоћног особља Здравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         - благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
        - води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
         - контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
         -  спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 

   -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
 - планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Одељењу 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- 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, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -   најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре. 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 9 

Опис 
послова 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; 
-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-педијатријски или општи смер  

Додатна 
знања/испит

-     стручни испит; 
-     лиценца;  



и/радно 
искуство 

- најмање шест месеци радног искуства у звању  медицинске сестре. 

   
 СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
 Одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслог становништва  
   
Назив 
радног места Доктор стоматологије специјалиста изабрани лекар-Начелник службе 1 

Опис 
послова 

Организује процес рада Службе по налогу директора, стара се о исправности зубарских машина и других 
стоматолошких апарата, 
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста,  вилица и лица, применом принципа и 

процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;  
      - врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу  евидентирања обољења зуба, потпорног 

апарата зуба, меких ткива и постојања  ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу и врши терапију обољења 
млечних и сталних зуба, бави се здравствено - васпитним радом и врши надзор над спровођењем превентивних 
активности у стоматологији;  

      - ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;   
-   упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради 

на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи 
обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;  

-   упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;  
- контролише рад зубног асистента, ортодонстког техничара и протетског техничара;  
- спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;  
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;  

       -   обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 
заштите које су предвиђене за стоматолога 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из опште стоматологије, 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 стоматологије, у складу са Правилником о 
специјализацијама 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички  испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 

 



 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

       -    периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места Доктор стоматологије 1 

Опис 
послова 

    - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и 

процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; 
     - врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног 

апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом; 
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци послепорођаја; 

     - упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради 
на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи 
обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно; 

     - упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене 
заштите; 

- контролише рад зубног асистента и протетског техничара; 
- збрињава хитна стања у области стоматологије; 
- обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; 
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 

      - планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите. 
      -     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 

заштите које су предвиђене за стоматолога 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. 
 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 
 

 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -      периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Стоматолошка сестра у амбуланти-Главна сестра Службе 1 

Опис - асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;  



послова -     асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
-     води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми; 
-     припрема стоматолошку ординацију за рад; 
-     врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 

        -     правилно одлаже медицински отпад. -        
        -    надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 

планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

         -   надзире рад помоћног особља Здравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         -   благовремено обезбеђује требовање ампулиране терапије и санитетског материјала, 
         -  води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
          -  контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
         -  спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ), 

  -  обучава новопримљене здравственераднике и контролише обуку приправника 
 -  планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Одељењу 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа- стоматолошки или општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-    стручни испит; 
-     лиценца; 

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске или стоматолошке сестре / техничара. 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Стоматолошка сестра у амбуланти 2 

Опис 
послова 

- асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите; 
-     асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
-     води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми; 
-     припрема стоматолошку ординацију за рад; 
-     врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
-     правилно одлаже медицински отпад. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-  средња медицинска школа-стоматолошки или општи смер  

Додатна 
знања/испит

-     стручни испит; 
-     лиценца;  



и/радно 
искуство 

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске или стоматолошке сестре / техничара. 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -      периодични лекарски прегледи 
 

 Одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце  
   
Нзив радног 
места Доктор стоматологије специјалиста  изабрани лекар 1 

Опис 
послова 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста,  вилица и лица, применом принципа и 
процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;  
- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу  евидентирања обољења зуба, потпорног 
апарата зуба, меких ткива и постојања  ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу и врши терапију обољења млечних 
и сталних зуба, бави се здравствено - васпитним радом и врши надзор над спровођењем превентивних активности у 
стоматологији;  
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;   
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради 
на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи 
обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;  
- упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене 
заштите;  
- контролише рад зубног асистента, ортодонстког техничара и протетског техничара;  
- спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;  
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 

      - обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 
заштите које су предвиђене за стоматолога 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из дечије и превентивне стоматологије, 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 дечије и превентивне  стоматологије, у складу са Правилником 
о специјализацијама 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички  испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 
 

 



Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

       -     периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места  Доктор стоматологије специјалиста  1 

Опис 
послова 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста,  вилица и лица, применом принципа и 
процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;  

- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу  евидентирања обољења зуба, потпорног 
апарата зуба, меких ткива и постојања  ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу и врши терапију обољења 
млечних и сталних зуба, бави се здравствено - васпитним радом и врши надзор над спровођењем превентивних 
активности у стоматологији;  

- врши орално хируршке интервенције (ресекција коренова зуба, уклањање цисти, инцизије, ексцизије, хируршко 
вађење импактираних зуба, препротетска хируругија); 

      - ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;  
- врши анализу и планира израду свих врста активних, функционалних пасивних имедијентних и фиксних 

ортодонтских апарата, врши адаптацију апарата у устима и прати ток лечења;  
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради 

на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи 
обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;  

- упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене 
заштите;  

- контролише рад зубног асистента, ортодонстког техничара и протетског техничара;  
- спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;  
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 

      -    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 
заштите које су предвиђене за стоматолога 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 

2005. Године и завршена специјализација из ортопедије вилица и лица, 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 ортопедије вилица и лица, у складу са Правилником о 
специјализацијама 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички  испит; 
-     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 

 



 
Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Доктор стоматологије 3 

Опис 
послова 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и 

процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; 
- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног 

апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом; 
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци послепорођаја; 
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради 

на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи 
обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно; 

- упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите; 
- контролише рад зубног асистента и протетског техничара; 
- збрињава хитна стања у области стоматологије; 
- обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; 
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 

      - планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите. 
      -      обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за стоматолога 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. 
 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

- стручни испит, 

- лиценца, 
- најмање шест месеци у звању доктора стоматологије 

 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 
- периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места Зубни техничар 2 

Опис 
послова 

-     израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу 
и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

-     припрема лабораторију за зубну технику за рад; 
 



-     сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде; 
-     репарише протетску надокнаду. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа-смер зубних техничара  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

- стручни испит, 
- лиценца, 
- најмање шест месеци у звању зубног техничара 

 

Назив 
радног места Стоматолошка сестра у амбуланти 6 

Опис 
послова 

- асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите; 
-     асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
-     води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми; 
-     припрема стоматолошку ординацију за рад; 
-     врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
-     правилно одлаже медицински отпад. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

- средња медицинска школа-стоматолошки или општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

- стручни испит, 
- лиценца, 

      -    најмање шест месеци у звању медицинске или стоматолошке сестре 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 
- периодични лекарски прегледи 

 

   
 СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ  
   
 Одељење за лабораторијску дијагностику  
   
Назив 
радног места Магистар фармације-медицински биохемичар, шеф Одељења 1 

Опис 
послова  

-     изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром 
лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску 
документацију; 

- обавља контролу поступка пријема пацијента и / или биолошког материјала узетог / донетог за рад; 
- учествује у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских 

испитивања; 

 



- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, 
извештај верификују својим потписом; 

- обављаја контролу над реагенсима и одговара за подешавање и правилно руковање опремом која се користе 
у поступку испитивања; 

-     врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад; 
 
 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за лабораториске услуге 
-     спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици; 
-     врши контролу и баждарење лабораторијских апарата; 
-     израђује стандардне криве и стандардне растворе; 
-   спроводи активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

        -   најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације медицинског биохемичара 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места  Доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици 1 

Опис 
послова 

-   превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

-       организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
 

 



-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

        -     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите које су предвиђене за лабораториске услуге 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из клиничке биохемије, 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 клиничке биохемије, у складу са Правилником о 
специјализацијама 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Лабораторијски техничар-главни лаборант 1 

Опис 
послова 

-     узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и 
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада; 

-     припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; 
-     одржава културе микроорганизама; 
-     ради на биохемијским и другим анализаторима; 
- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга 

на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију; 
        -     правилно одлаже медицински отпад. 
       -      спроводи и контролише поступак дезинфекције 
        -     надзире рад медицинскиог особља са вишом и средњом стручном спремом у Одељењу, учествује у процесу 

планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

        -   надзире рад помоћног особља у Одељењу  за одржавање,  а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
        -   благовремено обезбеђује требовање лабораторијског и санитетског материјала, 
      -   води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом Одељења, попуњава радне листе за  

обрачун плата, 
          -   контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
          -  обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника 

  -  планира, организује и спроводи стручно усавршавање лабораторијских техничара у Одељењу 
 

 

Стручна -  средња медицинска школа-смер лабораторијски техничар  



спрема/образ
овање 
Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара. 

 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места  Лабораторијски техничар 9 

Опис 
послова 

-     узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и 
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада; 

-     припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; 
-     одржава културе микроорганизама; 
-     ради на биохемијским и другим анализаторима; 
- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга 

на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију; 
        -     правилно одлаже медицински отпад. 
        -    спроводи и контролише поступак дезинфекције 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-смер лабораторијски техничар  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара. 

 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Перач лабораторијског посуђа 1 

Опис 
послова  

-     врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; 
-     врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; 
-     одржава хигијену радних површина  и простора у лабораторији; 
-     уклања продукте рада у лабораторији на прописан начин. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-     основно образовање  

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности,  



- периодични лекарски прегледи 
 Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику  
   
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста  у радиолошкој дијагностици-Начелник Службе 1 

Опис 
послова  

Организује процес рада Службе по налогу директора,  
-    дијагностикује повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; 
- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 

сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, 

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

     -    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите које су предвиђене за радиолошле услуге 

 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године 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/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

        -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Посебни 
услови  

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Виши радиолошки техничар-Главни техничар Службе 1 

Опис 
послова 

-     даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом 
снимања;  



-     поставља пацијента у одговарајући положај за снимање; 
-     припрема апаратуру и материјал потребан за снимање; 
-     снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка; 

        - примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења 
        -      надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом у Служби, учествује у процесу 

планирања, контроли и статистичког извештавања, као и праћења квалитета рада у сарадњи са непосредним 
руководиоцем, 

         - надзире рад помоћног особља Здравствене станице,  за одржавање а у вези са хигијеном, опремом и сл. 
         - благовремено обезбеђује требовање  рендген , лабораторијског и санитетског материјала, 
         - води евиденцију о радном времену и одсуствовању с посла у сарадњи са шефом здравствене станице, попуњава 

радне листе за обрачун плата, 
          - контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом, 
          -  обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника 

  - планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара-техничара у Служби 
. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на основним студијама првог степена (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/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Виши радиолошки техничар 1 

Опис 
послова 

-     даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања; 
-     поставља пацијента у одговарајући положај за снимање; 
-     припрема апаратуру и материјал потребан за снимање; 
-     снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка; 
-    примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на основним студијама првог степена (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 -     стручни испит; 
-     лиценца;  



знања/испит
и/радно 
искуство 

-     најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

   
 СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ  ДЕЛАТНОСТ  
   
 Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију  
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности- Начелник Службе 1 

Опис 
послова 

-    Организује процес рада Службе по налогу директора, координира са шефовима одељења и одсека, стара се о 
исправности медицинске опреме, 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

      -     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 
заштите које су предвиђене за услуге физикалне медицине 

 



Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, 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 физикалне медицине и рехабилитације, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 
 -    најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Виши физиотерапеут-Главни физиотерапеут 1 

Опис 
послова 

-     спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и 
рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу 
налога доктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води 
прописану медицинску документацију; 

-     надзире и контролише рад физиотерапеута; 
- надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe 

oдeћe и сл.; 
-     спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
-     учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; 
-     прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
-     прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; 

        -     пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- 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, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању вишег односно струковног физиотерапеута 
 

Назив 
радног места Виши физиотерапеут 3 

Опис 
послова 

-     спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и 
рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу 
налога доктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води 
прописану медицинску документацију; 

-     надзире и контролише рад физиотерапеута; 

 



- надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe 
oдeћe и сл.; 

-     спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
-     учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; 
-     прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
-     прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; 
        -     пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- 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, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању вишег односно струковног физиотерапеута 
 

Назив 
радног места Виши физиотерапеут-техничар за медицински отпад 1 

Опис 
послова 

-     спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и 
рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу 
налога доктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води 
прописану медицинску документацију; 

-     надзире и контролише рад физиотерапеута; 
- надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe 

oдeћe и сл.; 
-     спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
-     учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; 
-     прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
-     прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; 
-     одговорно је лице за управљање медицинским отпадом,  
-    врши контролу разврставања медицинског отпада на месту стварања, скупљање отпада и праћење транспорта из 

теренских амбуланти, 
-   административне послове у вези са транспортом отпада, 
-    пријем упута, узимање узорака за микробиолошке прегледе, санитарни надзор над лицима која подлежу 

санитарном надзору 

 

   

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- 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, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 



Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању вишег односно струковног физиотерапеута 
 

Назив 
радног места  Физиотерапеутски техничар 5 

Опис 
послова 

-     самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне 
медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о 
чему води прописану медицинску документацију; 

-     прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
-     прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; 
-     пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-     средња медицинска школа-смер физиотерапеутски техничар  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  
-     најмање шест месеци радног искуства у звању физиотерапеутског техничара 

 

   
 Одељење за социјалну медицину и дерматовенерологију  
   
Назив 
радног места 
 

Координатор за квалитет здравствене заштите-Шеф одељења 1 

Опис 
послова  

       -   Организује, обједињује рад и руководи Одељењем по налогу директора и начелника Службе, 
 -   превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

 



прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
-      стручне послове на изради месечних периодичних и годишњих плана и извештаја о кадру и физичком обиму 

здравствених услуга 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за услуге изабраног лекара 
-     спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета; 
-     планира, развија и надгледа систем обезбеђења и контроле квалитета; 
-     обезбеђује усклађеност са важећом регулативом и смерницама добре праксе; 
- надгледа извршење усвојених планова рада преко извештаја које подносе шефови организационих јединица 

у служби; 
- одобрава стандардне оперативне процедуре обезбеђивања квалитета и по потреби одобрава друге 

процедуре; 
- руководи активностима које следе након интерних и екстерних провера да би се обезбедило спровођење 

препоручених корективних мера. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из социјалне медицине  у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника 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/испит
и/радно 
искуство 

      -     најмање шест месеци радног искуства  

Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности 1 

Опис 
послова  

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 

 



сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру 

теренског рада; 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

         -    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите које су предвиђене за услуге  лекара дерматовенеролога 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из дерматовенерологије  у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из дерматовенерологије , у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

       -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 1 

Опис 
послова  

 пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

 



-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици, обавља медицинско-техничке интервенције, обрада рана и стављања завоја и 
крио-терапију (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-      контрола стерилности и вођење пропратне документације, 
-      ради на изради статистичког извештавања 
-  

Стручна 
спрема/образ
овање 

-      средња медицинска школа.општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 

 

 Одсек за офталмологију и оротиноларингологију  
   
Назив 
радног места  Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-Шеф Одсека 1 

Опис 
послова  

-     Организује , обједињује рад и руководи Одељењем, превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге 
физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и 
процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 

 



- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 

заштите које су предвиђене за услуге  лекара оториноларинголога 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије  у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из оториноларингологије , у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

       -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности 1 

Опис 
послова 

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

 



-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за услуге  лекара офталмолога 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из офталмологије у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из офталмологије , у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Виша медицинска сестра у амбуланти 1 

Опис 
послова  

-    планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; 

- спроводи превентивне и куративне мере, имунизацију, по налогу доктора медицине или доктора медицине 
специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада; 

-   припрема болесника за дијагностичко-терапеутске процедуре, 
-   припрема ординацију, опрему и уређаје за рад, 
-   обавља медицинско-техничке интервенције: испирање уха, аудиометрију, обраду ране са завојем, асистирање 

лекару код тампонаде носа, код трахеотомије  
- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници; 
-     ради на изради  статистичког извештавања 

        -   спроводи и контролише поступак дезинфекције, стерилизације ( принцип: асепса-антисепса ),     
        -   правилно одлаагање медицинског отпада на прописани начин 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

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/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању више односно струковне медицинске сестре. 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 1 

Опис 
послова 

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици, обавља медицинско-техничке интервенције, нега ока, постављање завоја за око, 
испирање ока, апликација лека у око, апликација при вађењу страног тела 

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-     контрола стерилности и вођење пропратне документације, 
-     ради на изради статистичког извештавања 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-     средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 

 

 Одсек за интерне болести  
   
Назив 
радног места  Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-Шеф Одсека 1 

Опис 
послова 

Организује, обједињава рад  руоводи Одсеком, 
-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 

 



њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати 
пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

  -     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите које су предвиђене за услуге  лекара интерне медицине 

-     утврђује време и узрок смрти. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из интерне медицине , у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности 1 

Опис -     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем  



послова специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати 
пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за услуге  лекара интерне медицине 
-     утврђује време и узрок смрти. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из интерне медицине , у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

 



и/радно 
искуство 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 3 

Опис 
послова  

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици, обавља медицинско-техничке интервенције, давање медикаментозне терапије, 
оксигено терапије, мерење глукозе у крви, антропометријска мерења, ЕКГ 

-    учествује у раду саветовалишта за дијабетес 
-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-    контрола стерилности и вођење пропратне документације, 
-    ради на изради статистичког извештавања 
 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 

 

   
 Одсек за пнеумофтизиологију  
   
Назив 
радног места  Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-Шеф Одсека 1 

Опис 
послова 

-    Организује, обједињава и руководи Одсеком, превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге 
физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и 
процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

 



-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 

откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,  
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

           -     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите које су предвиђене за услуге  лекара пнеумофтизиолога 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из пнеумофтизиологије у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из пнеумофтизиологије , у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 2 

Опис 
послова 

-    пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

 



-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици, обавља медицинско-техничке интервенције, давање медикаментозне терапије, 
оксигено терапије,  

-    ради на спирометријском испитивању, давање инхалација, 
-    узимање инфективног материјала за лабораторијске анализе у области функционалне дијагностике плућа, 

води филмотеку 
-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
-     правилно одлаже медицински отпад; 
-    контрола стерилности и вођење пропратне документације, 
-    ради на изради статистичког извештавања 
 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  
-     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 

 

Посебн 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

   
 Одсек за заштиту менталног здравља  
   
Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-шеф Одсека 1 

Опис 
послова 

-    Организује,обједињава и руководи Одсеком, 
-    превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; 

-     ради у превентивним саветовалиштима; 
-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; 

 



- учествује у посебним програмима (мере за рано откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 

сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, 

прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; 

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

  -    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 
заштите које су предвиђене за услуге  лекара психијатра 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из психијатрије , у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

       -     стручни испит; 
       -     лиценца; 
       -     специјалистички испит; 
      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места 

Психолог 
 1 

Опис 
послова 

- обавља психодијагностику амбулантних болесника; 
- обавља психолошки  интервју и неуропсихолошку процену; 
- обавља психолошко саветовање; 

      - примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и 
тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје.  

 

Стручна 
спрема/образ

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.  



овање 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/испит
и/радно 
искуство 

    -     стручни испит у складу са законом  

Назив 
радног места Медицинска сестра у амбуланти 1 

Опис 
послова  

-    пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

-     врши дезинфекцију  
-     ради на изради статистичког извештавања 

 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

      -    средња медицинска школа-општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -      периодични лекарски прегледи 
 

   
 СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ  
 Одељење хитне медицинске помоћи  
   
Назив 
радног места  Доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи –Начелник Службе  

Опис 
послова  

Организује процес рада Службе по налогу директора, стара се о исправности медицинске опреме, 
-     дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих 

метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; 

 



- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе 
-     прописује лекове и медицинска средства 
- даје оцену о здравственом стању,  управља моторним возилом , иде у кућне посете у оквиру теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите 

  -     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите које су предвиђене за услуге  лекара хитне медицине 

 -     утврђује време и узрок смрти. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из ургентне медицине у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из ургентне медицине, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испи
ти/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

       -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Посебни 
услови 

-  најмање 18 година живота,  

- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -      периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места Доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помићи 1 

Опис 
послова 

-     дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих 
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; 

- учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, ) 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе 
-     прописује лекове и медицинска средства 
- даје оцену о здравственом стању,  управља моторним возилом , иде у кућне посете у оквиру теренског рада; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

 



хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе 

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 

- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава специјалистички извештај; 

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите 
-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 

заштите које су предвиђене за услуге  лекара хитне медицине 
        -     утврђује време и узрок смрти. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев 

од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из ургентне медицине у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација  из ургентне медицине, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца; 
-     специјалистички испит; 

      -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Посебни 
услови 

-  најмање 18 година живота,  
-  претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -      периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Доктор медицине ухитној медицинској помоћи 3 

Опис 
послова 

-   дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих 
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 
документацију; 

- учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, ) 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења,  
- прописује лекове и медицинска средства 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 

хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравственеустанове; 

- даје оцену о здравственом стању,  управља моторним возилом , иде у кућне посете у оквиру теренског рада; 
-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

 



-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене 
заштите које су предвиђене за услуге  лекара хитне медицине 

 -     утврђује време и узрок смрти; 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 
 - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-    стручни испит; 
 -     лиценца; 

      -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у хитној медицинској помоћи -Главна сестра Службе 1 

Опис 
послова  

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; 
- учествује у дијагностици (ЕК-а са мониторингом, одређивање шећера у крви) 
-    пласирање уринарног катетера, замена анус кесе, пласирање венске каниле и давање медикаментозне 

терапије, инхалационе, оксигено терапије, обрада ране и стављање завоја, екстракција страног тела, 
имобилизација, 

- прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на 
терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом 
подручју територијалне надлежности; 

-     у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у 
транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег 
лечења; 

-     спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације материјала и инструмената ( принцип асепса-
антисепса); 

-     контролише одлагање  медицинског отпада; 
-     ради на изради статистичког извештавања, 
-     обучава новопримљене здравствене раднике и контролоше обуку приправника, 
-     благовремено обезбеђује требовање потрошног материјала, 

  -     води евиденцију о радном времену и одсуству са посла  и у сарадњи са начелником службе попуњава радне листе 
за обрачун плата 

 

Стручна  -      средња медицинска школа, општи смер  



спрема/образ
овање 
Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  
-      возачки испит за Б категорију 

 -     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места  Виши медицински техничар у хитној медицинској помоћи 1 

Опис 
послова  

-     планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; 

- спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму 
или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада; 

- посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести, менталних обољења, у оквиру теренског 
рада; 

- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници;  
- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 

рад; 
- учествује у дијагностици (ЕК-а са мониторингом, одређивање шећера у крви) 
-   пласирање уринарног катетера, замена анус кесе, пласирање венске каниле и давање медикаментозне 

терапије, инхалационе, оксигено терапије, обрада ране и стављање завоја, екстракција страног тела, 
имобилизација, 

- прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на 
терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом 
подручју територијалне надлежности; 

-     у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у 
транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег 
лечења; 

        -     спроводи поступак дезинфекције и стерилизације материјала и инструмената ( принцип асепса-антисепса); 
-     правилно одлагање  медицинског отпада; 

  -     обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника; 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- 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, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-     стручни испит; 
-     лиценца;  
-     возачки испит за Б категорију 

 -     најмање шест месеци радног искуства у звању више или струковне медицинске сестре 
 



Посебни 
услови  

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Медицинска сестра у хитној медицинској помоћи 7 

Опис 
послова  

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом 
и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену,у оквиту теренског рада; 

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; 

- учествује у дијагностици (ЕК-а са мониторингом, одређивање шећера у крви) 
-   пласирање уринарног катетера, замена анус кесе, пласирање венске каниле и давање медикаментозне 

терапије, инхалационе, оксигено терапије, обрада ране и стављање завоја, екстракција страног тела, 
имобилизација, 

- прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на 
терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом 
подручју територијалне надлежности; 

-     у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у 
транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег 
лечења; 

        -     спроводи поступак дезинфекције и стерилизације материјала и инструмената ( принцип асепса-антисепса); 
  -     правилно одлагање  медицинског отпада; 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-      средња медицинска школа, општи смер  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-    стручни испит; 
-    лиценца;  
-     возачки испит за Б категорију 

  -    најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

Назив 
радног места Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи-Шеф возног парка 1 

Опис 
послова 

-   Организује рад возног парка, стара се о техничкој исправности свих возила, 
-   организује и врши технички преглед и регистрацију возила, 

 -   прави распоред рада возача, 

 



 -   води евиденцију присуства на раду возача и путних налога, 
-   организује снабдевање возача горивом и резервним деловима, 
-   стара се о реализацији накнаде штете код осигуравајућих друштава, 
-    врши надзор над хигијеном возила и гаража 
-    врши хитан санитетски превоз пацијената; 
- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; 
-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 
- управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; 
- на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, 

преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове 
које наложи дежурни лекар екипе; 

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у 
возилу; 

- надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и 
регулатора за проток кисеоника у возилу; 

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност; 
- води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи; 
- одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената; 
-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП; 
-     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему; 

 
Стручна 
спрема/образ
овање 

 -     средње образовање  

Додатна 
знања/испит
и/радно 
искуство 

-    возачки испит за Б категорију  

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 
-     периодични лекарски прегледи 

 

Назив 
радног места Возач санитетског возила у хитној медицинској  помоћи 5 

Опис 
послова 

-     врши хитан санитетски превоз пацијената; 
- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; 
-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 
- управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; 
- на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, 

преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове 
које наложи дежурни лекар екипе; 

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у 
возилу; 

 



- надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и 
регулатора за проток кисеоника у возилу; 

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност; 
- води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи; 
- одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената; 
-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП; 
-     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему; 

 
Стручна 
спрема/образ
овање 

       -     средње образовање  

Додатна 
знања/испит
и/радно 

      -    возачки испит за Б категорију  

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности, 

      -     периодични лекарски прегледи 
 

   
 Одсек санитетског превоза  
   
Назив 
радног места Возач санитетског возила у санитетском превозу 7 

Опис 
послова  

-     врши хитан санитетски превоз пацијената; 
- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; 
-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 
- управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; 
- на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, 

преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове 
које наложи дежурни лекар екипе; 

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у 
возилу; 

- надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и 
регулатора за проток кисеоника у возилу; 

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност; 
- води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи; 
- одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената; 
-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП; 

  -     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему; 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

 -       средње образовање  



Додатна 
знања/испит
и/радно 

- возачки испит за Б категорију 

 
 

Посебни 
услови 

- најмање 18 година живота,  
- претходни лекарски преглед о здравственој способности,  периодични лекарски прегледи  

Назив 
радног места  Мајстор одржавања 1 

 

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, послове ложача, 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; 
- пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја 

или квара; 
-     прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 
-     рукује постројењима у котларници; 
- обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; 
-     води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.  
-     спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите; 
- контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту; 
-     контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца; 
-     спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака; 
-     предузима све потребне радње у случају избијања пожара; 
- пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за 

појачане мере безбедности; 
- евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

      -      средње образовање   

Додатна 
знања/испит
и/радно 

  

   
 СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ  
   
 Одељење за опште и правне послове  
   
Назив Руководилац правних, кадровских и административних послова   



радног места 

Опис 
послова 

- организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова; 
- развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и 

административних послова; 
-     организује, координира и контролише извршење општих послова; 
- доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова; 
- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада; 
-     обавља послове из области имовинско - правних послова; 
-     прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте; 
- контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању правних мера; 
- решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима; 
-     надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима; 
-     координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду; 
- координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система интерних контрола; 
-      анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства запосленима за уједначавање и примену 

најбоље праксе. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

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/испит
и/радно 

- знање рада на рачунару, 

- најмање пет година радног искуства  

Назив 
радног места Самостални правни сарадник 1 

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; 
-     води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; 
-     израђује делове нацрта и других аката из делокруга рад 
-     припрема  материјал за састанке и води записнике са састанака, 
-     води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву / одјаву запослених код 

надлежних органа; 
 

 



Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 

септембра 2005. године; 
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

године. 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 

-     знање рада на рачунару; 
      -     најмање три године радног искуства.  

Назив 
радног места Руководилац послова јавних набавки 1 

Опис 
послова  

-  организује, координира и прати извршење послова и израђује планове рада у области јавних набавки; 
- руководи припремом предлога годишњих планова јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и 

плана контроле јавних набавки; 
-     контролише акте који се доносе у поступцима  јавних набавки; 
-     прати извршење препорука датих у спроведеним контролама; 
-     учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; 
- контролише законитост планирања, спровођења и извршења јавних набавки и набавки на које се закон не 

примењује и израђује извештај о реализованим набавкама; 
-     координира истраживања тржишта, тржишних партнера и других анализа; 
-     контролише трошкове и координира споровођење јавних набавки; 
-     координира у изради уговора о јавним набавкама. 
-      стручне послове на изради месечних периодичних и годишњих планова и извештаја о кадру и физичком обиму         
здравствених услуга 
- израђује акте о процени ризика на радним местима и у радном окружењу, 
- координира припрему општих и појединачних аката из области безбедности и здравља на раду, 
- контролише и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за заштиту на раду,  
-  организује и спроводи обуку запослених из области безбедности и здравља на раду, 
- организује спровођење мера за благовремено отклањање утврђених недостатака 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

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/испит
и/радно 

-     знање рада на рачунару; 
-     положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом; 
-     положен стручни испит из области безбедности и здравља на раду 
-     најмање пет година радног искуства. 

 

Назив 
радног места Администратор базе података 1 

Опис - имплементира и одржава базе података, креира извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изабраном  



послова  клијент – сервер систему за управљање базама података; 
- одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном клијент – сервер 

систему за управљање базама података; 
- врши припрему, обраду и унос информација, података и докумената у информационом систему; 
-     стара се о исправном уношењеу података у базе информацоног система установе; 
-     врши претраживање базе података информационог система; 
- пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, 

извештаја; 
-     планирање и израда backup / restore и disaster recovery процедура; 
- спроводи оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у 

раду са базама података; 
-    администрира и кординира радом дигиталних система и програма ( ИЗИС, е- РЕЦЕПТ, ЛИС, ЕЛЕКТРОНСКИ 

КАРТОН...) и сарађује са вишим инстанцама ради оптиманлног функционисања наведених система 
- повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података; 
-     доставља извештаје надлежним органима и организацијама у земљи и иностранству 

 поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, 
мрежне опреме, кабловских и радио веза; 

- поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за 
обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 

септембра 2005. године; 
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

године. 

 

Назив 
радног места Технички секретар 1 

Опис 
послова  

-     припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца; 
-     прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију; 
-     води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији; 
-     комуникацира са странкама путем телефона; 
-     спроводи странке према протоколу; 
-  прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката; 

        -     пружа подршку у обради података из делокруга рада. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-     средње образовање  

Додатна 
знања/испит
и/радно 

-     знање рада на рачунару  

   



Назив 
радног места Курир-спремачица 1 

Опис 
послова  

-     преузима пошиљке и предаје на завођење у писарницу; 
-     преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту, 
-      доставља пошту и други материјал  у оквиру установе 
-     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; 
-     одржава хигијену у административним просторијама; 
-  одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; 

 

 

    Стручна 
спрема/образ
овање 

-      средње образовање  

   
 Одељење за економско-финансијске послове  
   
Назив 
радног места Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 1 

Опис 
послова 

- организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;  
- развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и појединачних аката из области 

свог рада; 
 - координира израду и припрему финансијских извештаја; 

          - сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама 
у складу са важећим прописима; 

 - доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; 
 - прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских 

средстава;  
- контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја; 
 - пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 
 - координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем; 
 - руководи припремом и израдом завршног рачуна; 
 - контролише формирање документације за пренос новчаних средстава. 
- припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; 
 - контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама; 
 - контролише преузимање обавеза за реализацију расхода; 
 - контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником; 
 - прати усаглашавање потраживања и обавеза. 
- контира и врши књижење;  
- спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу; 
 - врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 
 - прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима;  

 



         - врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате; - врши контролу књижења 
на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по 
изворима; 

 - води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 
 - чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 
 - сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 

- припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и 
доприноса; 

 - припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна. 

    Стручна 
спрема/образ
овање 

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/испит
и/радно 

- знање рада на рачунару, 
- најмање пет година радног искуства  

Назив 
радног места Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник 1 

Опис 
послова 

- прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката; 
-    проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца; 
- припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава; 
-     врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); 
-     врши билансирање позиција биланса стања; 
- израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и 

службама; 
- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног 

плана; 
- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за 

финансијско – материјално пословање; 
-     припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 
-     припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; 
-     прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада; 
-     води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; 
-     обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; 
- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 
-     евидентира пословне промене; 
-     припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 
-     чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 
-  врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса; 

 



- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна; 
-     контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење. 

    Стручна 
спрема/образ
овање 

Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 

септембра 2005. године; 
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 

2005. године; 
 

 

Додатна 
знања/испит
и/радно 

- знање рада на рачунару, 
- најмање три године радног искуства  

Назив 
радног места Референт за финансијско-рачуноводствене послове 2 

Опис 
послова 

- врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање; 
- врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; 
-     води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања; 
- контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама; 
-     прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге; 
-     прати измиривање обавеза по основу пореза на добит; 
-     учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност; 
-     израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност; 
-     ажурира податке у одговарајућим базама; 
-     пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна; 
-   врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле, 

        -     припрема, израђује обрачуне и реализује исплату плата, накнаду плата и других примања 

 

    Стручна 
спрема/образ
овање 

-  средње образовање  

Додатна 
знања/испит
и/радно 

- знање рада на рачунару  

Назив 
радног места  Благајник 1 

Опис 
послова  

-     разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама; 
-     припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
-  исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима; 

        -     врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну. 

 

    Стручна 
спрема/образ
овање 

-  средње образовање  



Додатна 
знања/испит
и/радно 

- знање рада на рачунару  

   

 Одељење за техничке послове 
  

 Техничар инвестиционог  и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме -Шеф Одељења 1 
 

Опис 
послова 

-      руководи Одељењем, 
-     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. 
-     спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите; 
- контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту; 
-     контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца; 
-     спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака; 
-     предузима све потребне радње у случају избијања пожара; 
- пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за 

појачане мере безбедности; 
-  евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације. 

 



    Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средње образовање  

Додатна 
знања/испит
и/радно 

- знање рада на рачунару, 
- положен стручни испит из противпожарне заштите  

Назив 
радног места Економ -магационер 1 

Опис 
послова  

-     прима и складишти робу у магацин; 
-     издаје робу из магацина; 
-     чува, класификује и евидентира робу; 
-     контролише стање залиха складиштене робе; 
-     учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина; 
- наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством; 
-     води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање; 
-     врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком; 

          -   одговара за исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну робу у 
магацину и рокове њене употребе. 

 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-    средње образовање  

Додатна 
знања/испит
и/радно 

-     знање рада на рачунару  

Назив 
радног места  Портир 1 

Опис 
послова  

-     врши пријем странака и даје потребна обавештења; 
-     води евиденцију о уласку и изласку странака; 
-     води евиденцију о уласку и изласку запослених; 
-     контролише и надзире рад алармног система; 
-     прима пошту и остале писмене отправке; 
-     прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима. 

 

    Стручна 
спрема/образ
овање 

-      средње образовање  

Назив 
радног места Помоћни радник 1 

Опис 
послова 

-     примењује мере противпожарне заштите и безбедности здравља на раду; 
- обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.;  



-     доноси пошту и штампу; 
-     врши мање поправке на објекту; 
-     води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 
-     одржава површину око објекта 
-     одржава хигијену објекта и околине. 

Стручна 
спрема/образ
овање 

-     основно образовање  

Назив 
радног места  Спремачица 11 

Опис 
послова 

-     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; 
-     одржава хигијену у административним просторијама; 
-  одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; 
-   обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе. 

 

    Стручна 
спрема/образ
овање 

-     основно образовање  

 
 


