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ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
Бр. 371

05.03. 2015.године
БЛАЦЕ

На основу члана 24 Закона о раду,(“Сл. Гласник РС” број 24/05,61/05,54/09, 32/13и 75/14), члана 2-5
и 8. Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа (Сл.гл.43/06) и

члана 21.став1.тачка 6. Статута, директор Дома здравља Блаце донео је

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  РАДНИХ МЕСТА

ДОМА ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником о организацији и систематизацији (у даљем тексту: Правилник) уређује се
унутрашња структура, распоред, број и врсте организационих делова, њихово повезивање и
организација рада, као и врста послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад
на тим пословима, послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности,
начин руковођења и функционална повезаност организационих делова и одговорност за извршавање
послова у здравственој установи Дом здравља Блаце (у даљем тексту: Дом здравља).
Систематизацијом радних места у Дому здравља уређују се и дефинишу општа правила за радна
места. Утврђују се циљеви формирања радног места, кључни задаци и одговорност у послу.
Уређују се и друга питања од значаја за Дом здравља.

Систематизацијом радних места у Дому здравља, утврђују се послови здравствених радника,
здравствених сарадника и немедицинских радника.
Утврђује се и број потребних извршилаца за свако од радних места.

Члан 2.
Послове из делатности Домa здравља запослени обављају применом јединствене фунkционалне,
стручне, организационе и економске повезаности, у складу са захтевима стандарда према, потребама



3

и плановима рада и развоја, тако да се обезбеди јединство процеса рада, потпуна искоришћеност
капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Члан 3.
Организација и систематизација послова у Дому здравља утврђују се у складу са Правилником о
ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим
облицима здравствене службе, Правилником о условима и начину унутрашње организације
здравствених установа, Статутoм Дома здравља  и другим општим актима Послодавца и надлежног
министарства Републике Србије, а према потребама и плановима рада и развоја.
Унутрашња организација рада са систематизацијом послова радних места у Дому здравља је
постављена у циљу обезбеђења здравствене заштите становништва на начелима свеобухватности,
доступности, ефикасности, сталности и рационалности.

Члан 4.
Уговором о раду ближе се уређују међусобна права, обавезе и одговорности, врста и опис посла који
запослени треба да обавља у Дому здравља, као и други елементи утврђени одредбама Закона којим
се уређује област рада.

II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 5.
Унутрашња организација Дома здравља заснива се на основима савремене организације рада
достигнутој у здравственој делатности, на начелима Закона о здравственој заштити, на објективним
потребама за одређеном врстом здравствених услуга које пружа здравствена установа, а зависи и од
средстава која су намењена за ту врсту здравствене заштите, опремљености (кадровске и техничке)
здравствене установе.
Унутрашња организација је у складу са постављеним циљевима оснивача за здравственом заштитом
становништва у редовним и ванредним приликама.

Члан 6.
Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу, утврђену Законом и Статутом Дома
здравља, која обухвата:

1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију
болесних и повређених,

2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику
обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене
заштите,

3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља,
4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести,
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба,
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући,
7) спречавање и рано откривање болести, здравствену негу и рехабилитацију за лица смештена у

установе социјалног старања,
8) прехоспиталну хитну медицинску помоћ и санитетски превоз,
9) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју,

10) заштиту менталног здравља,
11) палијативно збрињавање,
12) друге послове утврђене законом.
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Члан 7.
У обављању своје делатности, Дом здравља:
1. Прати здравствено стање становништва у области за коју је основан и да предузима и предлаже
мере за његово унапређење;
2. Прати и спроводи поступке превенције, дијагностике, лечење и рехабилитацију засноване на
доказима, а нарочито утврђење стручно –методолошке и доктринарне протоколе;
3. Обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених;
4. Спроводи програме здравствене заштите;
5. Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене
заштите,као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственим установама и
обезбеђује сталну контролу ових мера;
6. Организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада;
7. Организује и спроводи мере у случају елементарних и другух већих непогода и ванредних прилика;
8. Организује, односно обезбеђује мере за отклањање,односно уништавање медицинског отпада, у
складу са законом;
9. Организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада;
10.Обавља и друге послове у складу са законом.

Члан 8.
У обављању здравствене делатности на примарном нивоу, Дом здравља промовише здравље и пружа
превентивне дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије становника из
области: опште медицине, хитне и неодложне медицинске помоћи, кућне неге и лечења,поливалентне
патронаже,  педијатрије, гинекологије, стоматологије (дечије превентивне и опште), лабораторијске,
радиолошке и ултразвучне дијагностике , као и специјалистично-консултативне делатности из
области интерне медицине, пнеумофтизиологије и офтамологије.

Члан 9.
Дом здравља образује организационе јединице као основне и унутрашње организационе јединице.
Организационе јединице у Дому здравља образују се по функционалном принципу за поједине
области делатности (службе, одељење, одсек) и по територијалном принципу (здравственe
амбулантe).

Члан 10.
У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, у Дому здравља се по функционалном
принципу образују службе и то:
1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и

медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом,
фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом)

2. Служба здравствене заштите  деце и жена
3. Служба специјалистичко-консултативних делатности
4. Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну  дијагностику
5. Служба стоматолошке здравствене заштите
6. Служба за правне, економско-финансијске,техничке и друге послове

Члан 11.
Организационе радне једицине – службе, у процесу рада представљају заокружену целину, чији се
рад може самостално пратити и изучивати у оквиру здравствене установе као целине.

Члан 12.
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и
медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом,
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фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом), прати и проучава
здравствено стање становништва, здравствену културу и хигијенске прилике.
Своју делатност усмерава на унапређење и очување здравља, истраживање и откривање узрока

обољења, изналажење начина њиховог спречавања,  сузбијања, раног откривања, ефикасног и
квалитетног лечења, спречавања инвалидности и превенцију здравља становништва.
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника спроводи здравствену заштиту
путем здравствених амбуланти, одељења и одсека.

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и
медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом,
фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) у свом саставу има следећа
одељења и одсеке:

 Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника;
 Одељење за хитну и неодложну помоћ;
 Одељење кућног лечења и медицинскe неге;
 Одсек поливалентне патронаже;
 Одсек за фармацеутско снабдевање.

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и
медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом,
фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) у свом саставу има следеће
здравствене амбуланте:

 Здравствена амбуланта Барбатовац;
 Здравствена амбуланта Горње Гргуре;
 Здравствена амбуланта Међухана;
 Здравствена амбуланте Горња Драгуша.

Члан 13.
Служба за здравствену заштиту деце и жена у Одсецима за предшколску и школску децу спроводи
перманентну здравствену заштиту предшколске и школске деце, прати и проучава њихово
здравствено стање, спречава и сузбија обољења, као и ширење акутних заразних болести, истражује
узроке и жаришта обољења, спроводи систематске прегледе,  обавезне вакцинације и ревакцинације,
врши здравствено – васпитни рад, открива факторе ризика, обавља консултативне прегледе и
спроводи благовремено, ефикасно и квалитетно лечење и рехабилитацију.
Служба за здравствену заштиту деце и жена у Одсеку за здравствену заштиту жена спроводи
здравствену заштиту жена генеративног и постгенеративног доба, као и школске деце и омладине у
оквиру јувенилне гинекологије.
Служба Здравствене заштите деце и жена у свом саставу има:

 Одсек за предшколску децу;
 Одсек за школску децу;
 Одсек за здравствену заштиту жена.

Члан 14.
Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику, обавља послове дијагностике на
основу утврђеног стручно-методолошког протокола из области рендген дијагностике, УЗ
дијагностике, биохемиско-лабораторијског испитивања и анализа.. Прати и спроводи методе и
поступке рада анализа из области биохемско-лабораторијске дијагностике.
Води медицинску документацију.
Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику у свом саставу има:
а) Одељење за лабораторијску дијагностику,
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б) Одсек  за радиолошку и ултразвучну дијагностику.

Члан 15.
Служба  за специјалистичко – консултативну делатност прати и проучава здравствено стање
становништва,  здравствену културу и хигијенске прилике.  Своју делатност усмерава на унапређење
и очување здравља, истраживање и откривање узрока обољења,  изналажење начина њиховог
спречавања,сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, спречавања инвалидности
и превенцију здравља становништва.
Служба  за специјалистичко – консултативну делатност у свом саставу има:

 Одсек за интерну медицину
 Одсек пнеумофтизиолошке здравствене заштите
 Одсек офтамолошке здравствене заштите

Члан 16.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту прати и проучава здравствено стање целокупног
становништва у погледу обољења уста и зуба, спречава и сузбија обољења уста и зуба, организује и
спроводи здравствено васпитање, истражује узроке и жаришта обољења, спроводи рано откривање
обољења и врши лечење оболелих, спроводи систематске прегледе ради откривања раних фаза
обољења уста и зуба и врши комплетно протетско збрињавање.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту спроводи здравствену заштиту путем одсека и то:

 Одељење за дечију превентивну стоматологију
 Одсек за општу стоматологију

Члан 17.
Служба за правне, економско-финансијске,техничке и друге сличне послове, обавља за цео Дом
здравља правне, кадровске, опште, послове безбедности и против – пожарне заштите,
књиговодствене послове, послове здравствене статистике, аналитичке, финансијске послове, послове
јавних набавки, одржавање информационог система, одржавање објеката, опреме и транспорта,
одржавање хигијене објеката и круга око објеката као и прилазних путева.
Служба правне, економско-финансијске,техничке и друге сличне послове,  организује се, према врсти
послова, у  одсеке и то:

 Одсек за опште правне и  кадровске послове
 Одељење за економско – финансијске послове
 Одељење возног парка
 Одсек за техничкe послове

Члан 18.
Директор Дома здравља организује и спроводи надзор над стручним радом у Дому здравља.
Организација рада Дома здравља подложна је променама, сагласно исказаним потребама за

здравственом заштитом и потребама ефикаснијег и рационалнијег пословања, радом и развојем
здравствене службе, увођењем и применом нових доктрина и метода пратећи савремена достигнућа
из области медицинских и других наука. У том циљу, Дом здравља, преко својих органа, сарађује са
Министарством здравља, Локалном самоуправом и њеним органима, Институтом за заштиту здравља
Србије, Комором здравствених установа Србије и другим установама, асоцијацијама и удружењима.
Из разлога наведених у ставу 2., органи Дома здравља прате функционисање унутрашње
организације Дома здравља, њену радну организованост и на време предузимају одговарајуће
организационе промене, а све у циљу унапређења свог рада и пословања.

Члан 19.
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Послове из делатности Дома здравља обављају здравствени радници, здравствени сарадници и остали
запослени према стручној спреми, знању и способностима, стално се стручно усавршавајући и
пратећи савремена достигнућа из области медицинских и других наука, поштујући правила из
кодекса етике здравствених радника и опште акте Дома здравља.
Други запослени у Дому здравља, својим стручним и другим радом, сваки на свом месту, савесно
вршећи своје радне задатке, такође доприносе успешном раду Дома здравља.

Члан 20.
Послови који се обављају у Дому здравља су сврстани у оквиру појединих радних места, што се
ближе уређује Правилником о систематизацији радних места у коме се утврђују радна места, врста и
степен стручне спреме, потребна знања, односно искуство и други посебни услови за заснивање
радног односа на тим радним местима, а који доноси Директор Дома здравља.

Члан 21.
Потребан број извршилаца за послове предвиђене овим Правилником утврђени су у складу са
неопходним обимом извршења процеса рада, према утврђеним делатностима Дома здравља и
оптималним искоришћењем радног времена запослених, а у складу са Правилником о ближим
условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима
здравствене службе (Службени гласник РС бр. 43/06).
Уколико у току календарске године дође до повећања обима планираних послова за чије извршење
није довољан предвиђен број извршилаца, извршиће се пријем запослених на одређено време, ако су
послови привременог карактера, а уколико дође до трајног повећања или смањења обима и промене
врста послова, изменом овог Правилника ће се утврдити потребан број запослених у складу са
новоутврђеним обимом и врстом послова.
Уколико се ради само о привременом повећању, односно смањењу обима послова, директор може

посебном одлуком да повећа или смањи број потребних извршилаца, без промене овог Правилника.

Члaн 22.
Одлуку о потреби попуне радног места са новим извршиоцима доноси директор Дома здравља.
Не може бити примљено у радни однос лице које не испуњава опште услове за заснивање радног
односа и посебне услове за рад утврђене овим Правилником.

Члaн 23.
Број запослених радника потребних за извршавање послова на одговарајућим радним местима,

утврђен овим Правилником за сваку годину, одређује директор Дома здравља у складу са Планом
рада и Кадровским планом Дома здравља.

III. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

Члан 24.
Овим Правилником утврђују се радна места, број извршилаца, врста и степен стручне спреме,
потребна знања, односно искуство и други потребни услови за закључивање уговора о раду, односно
заснивања радног односа на одређеним радним местима у Дому здравља.
Листа радних места, која је саставни део овог Правилника, садржи елементе радног места којима се
идентификују послови радног места, услове за обављање тих послова у погледу врсте и степена
стручне спреме, потребног радног искуства, и број извршиоцa тих послова.

Члан 25.
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Под радним местом подразумевају се послови из делатности Дома здравља, који се, као сталан или
доминантан садржај рада једног или више запослених одговарајућег степена стручне спреме и других
радних способности, обављају у оквиру целине радног процеса.
Под елементима радног места, из става 1. овог члана, сматрају се нарочито:
- назив радног места;

- делокруг рада (опис послова);
- услови (општи и посебни) које неко лице мора да испуни за рад на одређеном радном месту;

Члaн 26.
Запослени је дужан да обавља све послове радног места на које је распоређен и који по природи и
садржају одговарају његовој стручној спреми и радној способности.
Запослени је дужан да обавља и друге послове који нису сврстани у Листи радних места, ако они
одговарају његовој стручној спреми и врсти његове радне способности.
Распоређивање запослених на одређена радна места, врши директор Дома здравља у складу са

потребама и организацијом процеса рада.

Члан 27.
Назив радног места утврђује се према уобичајеном називу, који указује на занимање запосленог или
на врсту рада, односно природу и садржај послова који се обављају на одеђеном радном месту.

Члан 28.
Делокруг рада на радном месту утврђује се описом послова који проистиче из назива радног места,

степена и смера стручне спреме и карактеристика процеса рада, укључујући и активности
дефинисане писаним процедурама донетим актима Дома здравља.

Члaн 29.
Радни однос у Дому здравља може да заснује лице које поред општих испуњава и посебне услове
утврђене овим Правилником, а у складу са Правилником о раду или Колективним уговором.
Општи услови за рад и заснивање радног односа утврђени су Законoм о раду. Посебни услови за рад
обухватају: одређену врсту и степен стручне спреме, положен стручни испит, специјализацију, радно
искуство и потребна знања и способности за рад на одређеном радном месту.

Члан 30.
Под посебним условима подразумевају се и посебни услови утврђени за обављање послова са
повећаним ризиком које запослени може да обавља само на основу претходно утврђене здравствене
способности за рад на тим пословима од надлежног здравственог органа.

Члан 31.
Стручна спрема, као посебан услов на радном месту, подразумева општа и стручна знања и вештине
неопходне за обављање послова односно радног места. Стручна спрема се утврђује према школској
спреми и разврстава према сложености на степене, а према врсти, на струке и обележава одређеним
називом и ознаком, у складу са опште усвојеним основама за класификацију занимања и стручне
спреме.

Члан 32.
Услов стручне спреме утврђује се као школска спрема одређеног степена и занимања, односно смера
или струке, која одговара врсти и природи послова и задатака који се обављају на одређеном радном
месту.
Стручна спрема се разврстава према сложености на степене и то:
-I степен (неквалификовани радник)
-II степен (полуквалификовани радник)
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-III степен (квалификовани радник)
-IV степен (средња стручна спрема)
-V степен (висококвалификовани радник)
-VI степен (виша стручна спрема)
-VII степен (висока стручна спрема)

Члан 33.
За свако радно место по правилу одређује се један одговарајући степен стручне спреме.
Изузетно, за нека радна места могу се предвидети алтернативни степени стручности, и то највише два
суседна степена стручне спреме.
У том случају предност код заснивања радног односа има кандидат са вишим степеном стручне
спреме.

Члан 34.
Радно искуство, као посебан услов за рад на одеђеном радном месту, утврђује се према потребама
процеса рада, степену сложености послова, условима рада и одговорности за извршавање радних
обавеза.

Члан 35.
Под радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду после стицања школске
спреме која је услов за заснивање радног односа, односно за обављање послова. За обаваљање
послова при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности, као и за обављање
изузетно сложених послова утврђује се радно искуство од најмање 3 до 5 године на одговарајућим
пословима.
За остале послове, потребно радно искуство утврђује се у трајању од 6 месеци до годину дана,
односно док се не заврши приправнички стаж и не положи стручни испит, у складу са законом.
За мање сложене послове не мора се предвидети радно искуство.
За поједине послове може се предвидети претходна провера радне способности.

Члан 36.
За самосталан рад у струци, сви здравствени радници морају поседовати лиценце.
Лиценце издају коморе здравствених радника на период од седам година.

Лиценца се доставља приликом запослења и чува се у досијеу запосленог здравственог радника.
По истеку рока из става 2. овог члана, лиценца се обнавља , уколико се здравствени радник редовно
стручно усавршавао у складу са Планом стручног усавршавања  и стечена знања ефикасно
примењиваo у пракси.Обим и квалитет стручног усавршавања са сврхом одржавања важности
лиценце ,  редовно се прати и анализира на нивоу одсека и служби са тенденцијом обезбеђења
једнаких услова стручног усавршавања за сваког запосленог здравственог радника.

Члан 37.
Здравствени радник који нема лиценцу, или му је одлуком одговарајуће коморе укинута лиценца по
било ком основу, губи право на рад у струци и од првог дана губитка лиценце,  распоређује се на
послове за чије обављање није потребна лиценца, односно, поступа се по одлуци која регулише
статус таквог радника.
Радно место запосленог из претходног става, покрива се, привремено и хитно из расположивих
кадровских ресурса, до спровођења поступка његовог попуњавања.

Члан 38.
Стручност запослених за чији рад није потребна лиценца, оцењује се приликом запошљавања,
документима који доказују поседовање одговарајуће стручне спреме у складу са условима и описом
сваког радног места, поседовања стручног испита, као доказа оспособљености за рад на
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одговарајућим пословима, поседовање захтеваног радног искуства или других знања, вештина,
психофизичких и здравствених способности.
Документи из става 1. овог члана, чувају се у персоналним досијеима запослених.
Члан 39.
Сваки запослени је обавезан да се у свом раду придржава закона и других општих и појединачних
аката као и да се стално стручно усавршава, прати новине и примењује их, да редовно води
евиденцију о свом раду као и да, за сваки појединачни посао свог радног места, јасно дефинише
поступак обављања истог и да га учини доступним оном, који у његовом одсуству мора да обавља те
послове, а у случају прекида рада, да их обавља до окончања поступка попуњавања радног места.

Члан 40.
Приликом заснивања радног односа са новим запосленим, на свим пословима, Директор може
уговорити пробни рад са запосленим – рад на одређено време, на начин и у трајању са општим актом
послодавца или уговором о раду.

Члан 41.
Обављање послова за време пробног рада на одређено време прати непосредни руководилац
организационе јединице, на основу чијег мишљења, Директор утврђује да запослени наставља да
ради у Дому здравља или му престаје радни однос даном истека рока одређеног у уговору о раду.
Руководилац организационе јединице у којој запослени обавља пробни рад доставља Директору
мишљење о резултатима пробног рада, најкасније у року од 10 дана пре истека уговора на одређено
време.

Члан 42.
Директор може у зависности од врсте и обима посла, да заснује радни однос са запосленим на
одређено време, са непуним радним временом, за обављање послова ван просторија Дома здравља, у
складу са законом.

Члан 43.
Директор може да закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању са нeзапосленим
лицем, без заснивања радног односа, ради обављања приправничког стажа и полагања стручног
испита, када је то законом или овим правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у
струци.
Одлуку о броју приправника из овог члана са којима ће се закључити уговор о раду, односно уговор о
стручном оспособљавању и усавршавању, у току календарске године, доноси Директор.

Члан 44.
Приправник се сматра лице са средњом, вишом и високом стручном спремом које се оспособњава за
самостални рад.За време трајања приправничког стажа приправнк који је засновао радни однос са
Домом здравља, има права на зараду и сва друга права из радног односа у складу са Законом о раду,
односно ускладу са Уговором о раду.
Приправнички стаж за здравствене раднике и здравствене сараднике са високом стручном спремом
траје 12 месеци.
Приправнички стаж за докторе медицине чије су основне студије на медицинском факултету
утврђене у трајању од шест година траје шест месеци.
Приправнички стаж за здравствене раднике и здравствене сараднике са вишом, односно средњом
стручном спремом, траје шест месеци.

Члан 45.
Приправнк је дужан да обавља послове које му одреди ментор.
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Ментор је лице са завршеним приправничким стажом, положеним стручним испитом и најмање 2
године радног искуства у струци по положеним стручним испитом са вишим или истим степеном
стручне спреме у односу на степен стручне спреме приправника. Ментор води прописану евиденцију
приправника и попуњава приправничку књижицу.
Члaн 46.
Здравстени радници са средњом, вишом и високом стручном спремом, након обављеног
приправничког стажа дужни су да положе стручни испит.
Здравствени радници и здравствени сарадници не могу обављати самостални рад док не обаве
приправнички стаж и положе стручни испит у складу са законом.

Члан 47.
Директор може запосленима на неодређено време да закључи уговор о стручном оспособљавању и
усавршавању које жели да се стручно усаврши и стекне посебна знања и способности за рад у својој
струци, односно да обави специјализацију, за време утврђено програмом усавршавања, односно
специјализације.

Члан 48.
Запослени је дужан да обавља послове за које је закључио уговор о раду или на које је премештен, а
по налогу Директора и непосредног руководиоца и друге сличне и сродне послове које му одреде у
оквиру стручне спреме запосленог.

Члан 49.
Запослени је одговоран за ажурно и квалитетно обављање поверених послова, споровођење
безбедности на раду, чување средстава рада и материјала са којима ради, обављање рада у прописано
време, и придржавање законских прописа, као и општих аката Дома здравља.

Члан 50.
За неажурно, незаконито и нестручно извршавање послова одговара запослени који обавља те
послове као и непосредни руководилац ако није предузео мере за које је овлашћен.

Члан 51.
Радна места се јасно дефинишу по овлашћењима и одговорностима и деле у две групе:
основна радна места и руководећа радна места .

Члан 52.
За свако радно место јасно је дефинисано од кога може да прима наређења и коме може да одговара
за свој рад.
Запослени за свој рад одговара руководиоциома који се деле на непосредне и посредне руководиоце.
Под непосредним руководиоцима се дефинишу први надређени са којим запослени има дневну
сарадњу и коме је обавезан да се јавља и од којег прима задатке на дневном нивоу.
Посредни руководиоци су руководиоцу вишег ранга и запослени са њима имају контакте, примају
наређења и подносе извештаје по потреби.

Члан 53.
Сви руководиоци имају јасно дефинисан делокруг својих надлежности и одговорности у складу са
Правилником о унутрашњој организацији.
Уколико руководилац није именован његова задужења обавља први надређени руководилац.

Члан 54.
Овлашћења и одговорности се деле на две групе:
-Овлашћења и одговорности вишег нивоа
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-Овлашћења и одговорности средњег и нижег нивоа.

Члан 55.
Под запосленим на пословима са овлашћењима и одговорностима вишег нивоа се сматрају:
Директор Дома здравља, Помоћници Директора и Главна сестра-техничар Дома здравља.

Члан 56.
Запослени на пословима са овлашћењима и одговорностима средњег и нижег нивоа јесу
руководиоци: служби, одељења, одсека или стручне групе.

Члан 57.
Руководиоци организационих јединца утврђени овим Правилником организују, обједињују и
усмеравају рад тих јединица, односно запослених у њима, одговарају за благовремено, законито и
правилно обављање послова из делокруга организационих јединица којима руководе, распоређују
послове на организационе подјединице, односно запослене и пружају им потребну стручну помоћ и
обаваљају најсложеније послове из делокруга организационе јединице којом руководе.

Члан 58.
За неизвршавање права и обавеза у координирању, руковођењу и организовању рада и непредузимање,
односно неблаговремено предузимање мера у случају повреде радне обавезе, непоштовање радне
дисциплине од стране запослених у организационој јединици, непосредно је одговоран руководилац те
организационе јединице.

Члан 59.
Директор, непосредно или преко овлашћеног лица, врши надзор над извршавањем послова и
предузима мере утврђене законом и општим актима Дома здравља према запосленом са посебним
овлашћењима и одговорностима.
Директор је дужан да задржи од извршења, односно укине сваку одлуку која је супротна закону и
другом пропису и која није у складу са пословном политиком Дома здравља.

IV ОПИС  ПОСЛОВА  РАДНИКА  ДОМА  ЗДРАВЉА   У СКЛАДУ СА
УНУТРАШЊОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ, РАЗВРСТАНА У ГРУПЕ ПО СТЕПЕНУ

СЛОЖЕНОСТИ И ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Сви послови и радни задаци радника Дома здравља Блаце разврстана су у три основне групе:

1. Послови координације – посебна овлашћења и одговорности,
2 .Послови везани за обављање здравствене делатности и
3. Послови везани за обављање немедицинске делатности

Сва радна места описана у првoj групи послова односно у Послове координације – посебна
овлашћења и одговорности, представљају руководећа радна места.
Сва радна места описана у другoj или трећoj групи послова односно у Послове везане за обављање

здравствене делатности и Послове везане за обављање немедицинске делатности представљају
основна радна места.
Наведена радна места из прве групе послова представљају категорију радних места која се
попуњавају радницима већ запосленим у Дому здравља, а описана су у другој и трећој групи радних



13

места односно у Пословима везаним за обављање здравствене делатности и Пословима везаним за
обављање немедицинске делатности. Наведена радна места неегзистирају као посебна радна места.
Изузетно за радно место означено под 1.директор, попуњавање може бити са новозапосленим.
У групу Послови везани за обављање немедицинске делатност oписани су и Остали послови које
одређени извршиоци обављају уз своје редовне послове.
1.ПОСЛОВИ КООРДИНАЦИЈЕ

Радници са посебним овлашћењима и одговорностима у
Дому здравља су:
1. Директор Дома здравља Блаце
2. Помоћник директора за медицинске послове
3. Помоћник директора за правне, економско - финансијске, техничке и друге послове
4. Помоћник директора за стручно организационе и планско статистичке послове

Радници који непосредно организују рад у радним целинама су:
1.Начелник организационе јединице
2.Шеф организационе јединице
3.Главна сестра Дома здравља
4.Главна сестра организационе јединице/ одељења
5.Шеф рачуноводства
6.Шеф одељења / одсека

Директора Дома здравља именује оснивач Дома здравља Блаце, на период и под условима који су
утврђени Законом и Статутом Дома здравља Блаце.
Остале запослене са посебним овлашћењима и на пословима координације именује директор Дома
здравља, сагласно Закону и Статуту Дома здравља.

Директор Установе

а ) Опис послова:
Послови предвиђени чланом 21. Статута Дома здравља, као и остали послови предвиђени осталим
подзаконским и законским актима.

 Усклађује процес рада, предлаже пословну политику и мере за њено спровођење;
 Организује и руководи процесом рада Дома здравља у циљу благовременог и квалитетног

пружања здравствене заштите, у складу са овлашћењима одређеним Статутом;
 Спроводи унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених

сарадника;
 Стара се о законитости рада Дома здравља Блаце;
 Предузима мере у циљу отклањања неправилности у раду и понашању према трећим лицима, а

посебно према корисницима здравствене заштите;
 Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим

актима;
 Извршава Финансијски план и Програм рада Дома здравља, у складу са законом;
 Доноси акт о организацији и систематизацији послова у Дому здравља;
 Одлучује о стручном усавршавању здравствених радника и здравствених сарадника;
 Извршава судске одлуке, акта и налоге инспекцијских и других, законом овлашћених органа;
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 Утврђује начин организовања и сповођења здравствене заштите за време штрајка, у складу са
законом као и друге послове предвиђене законом и другим прописима, Статутом и другим
општим актима Дома здравља;

 Образује повремене комисије или друге радне групе и одређује њихов састав, задатке и
овлашћења, ради разраде и решавања одређених питања из свог делокруга рада;

 Заступа Дом здравља у односу према другим организацијама, органима и заједницама;
 Своја појединачна овлашћења, директор Дома здравља може пренети на друга, овлашћена

лица;
 Поред послова који су прописани Статутом и овим Правилником директор Дома здравља

обавља и послове своје струке, према могућностима како му то дозволи обављање послова
директора;

 За свој рад одговара Управном одбору Дома здравља и Оснивачу установе.

б) Услови за обављање послова:
Медицински факултет или Стоматолошки факултет и положен специјалистички испит, Правни или
Економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет
година радног искуства у области здравствне заштите.

в) Број извршилаца: 1

Помоћник директора за медицинске послове

а ) Опис послова:
 Помаже директору Дома здравља у управљању Домом здравља, координацији, контроли,

мониторингу и евалуацији послова у Дому здравља;
 Подржава и имплементира одлуке Управног одбора и одлуке и налоге директора Дома

здравља;
 Учествује у изради планова који се доносе на нивоу Дома здравља и надгледа њихово

извршење;
 Учествује у изради Плана стручног усавршавања здравствених радника и сарадника;
 Сарађује са начелницима служби у циљу спровођења усвојених планова и побољшања

пословања установе у оквиру расположивих ресурса;
 Координира рад између организационих јединица које пружају медицинске услуге;
 Води рачуна о квалитету стручног рада кроз спровођење постојећих протокола у вези са

вршењем медицинских услуга, кроз рационалну употребу медикамената, медицинског и
осталог материјала, рационално коришћења постојеће медицинске опреме, правилно вођење
медицинске документације;

 Ради на стварању позитивне и конструктивне радне атмосфере која ће подстаћи укључивање и
учешће свих запослених на остваривање циљева и планова;

 Извештава директора о резултатима рада у медицинским службама и предлаже
имплементацију промена и у циљу побољшања рада и пословања;

 Замењује директора у одсуству у области медицинских послова;
 Обавља послове своје специјалности и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној

спреми и стеченим знањима, утврђене законом и другим прописима;
 Обавља и друге послове по налогу директора и за свој рад непосредно је одговоран директору.

б )Услови за обављање послова:
Медицински или Стоматолошки факултет са положеним специјалистичким испитом или Медицински
или Стоматолошки факултет са положеним стручним испитом, односно VII 2 или VII 1 степен
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стручне спреме медицинских наука  и најмање пет година радног искуства у области здравствене
заштите.

в) Број извршилаца: 1

Помоћник директора за правне, економско - финансијске, техничке и друге
послове

а ) Опис послова:
 Проучава и прати стање, начин рада и потребе за нормално функционисање целокупног

немедицинског сектора;
 Руководи радом Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове;
 Проучава и предлаже начине организовања рада немедицинских служби који ће омогућити

квалитетнији рад медицинског сектора;
 Предлаже смернице и мере при утврђивању пословне политике;
 У сарадњи са другим стручним кадром, прати и проучава законске и друге прописе и о

потреби усклађивања рада, благовремено обавештава директора Дома здравља и начелнике
одељења и служби, ради благовремене примене прописа;

 Даје стручну помоћ за разрешење појединих правно-економских и општих проблема;
 Стара се о ликвидности Дома здравља и благовременом обезбеђењу средстава за исплату

зарада;
 Учествује у изради појединачних аката, сарађује са стручним кадром немедицинских

делатности ради формирања стручних мишљења;
 Прави годишни план требовања и набавки;
 Учествује у изради периодичног и завршног рачуна;
 Анализира планове рада који су основ за склапање уговора о финансирању;
 Припрема и подноси предлоге промене Систематизације послова и задатака, као и измене и

попуне радних места;
 Стара се за спровођење и реализацију одлука и закључака органа управљања;
 Стара се за благовремено достављање периодичних обрачуна и завршног рачуна надлежним

органима;
 Одговоран је за послове нацрта уговора и споразума у правном промету са правним

лицима,послове остваривања и заштите имовинских и других права, као и послове у вези
заштите на раду;

 Замењује директора у одсуству у области немедициснких послова;
 Обавља послове своје специјалности и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној

спреми и стеченим знањима, утврђене законом и другим прописимa;
 Обавља и друге послове по налогу директора и одговоран му је за свој рад.

б )Услови за обављање послова:
Правни или Економски факултет односно VII1 степен стручне спреме економске или правне струке
и најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

в)Број извршилаца: 1

Помоћник директора за стручно организационе и планско статистичке послове

а ) Опис послова:
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 Задужен је за организацијске послове, израду планова , програма и извештаја у складу са
законским прописима;

 Контролише и прати потрошњу лекова, cанитетског и потрошног материјала у службама Дома
здравља;

 Учествује у планирању јавних набавки лекова санитетског и потрошног материјала;
 Учествује у изради плана рада и планова набавки Дома здравља;
 Контролише израду распореда рада, плана годишњих одмора;
 Обједињује све појединачне извештаје, евиденције и требовања по службама и контролише

њихову исправност;
 Организује и руководи стручним радом средњег и вишег медицинског кадра;
 Организује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним службама Локалне

самоуправе;
 Помаже директору у обављању послова организације и координације рада здравствене

делатности коју обавља Дом здравља;
 Даје предлоге за бољу организацију, брине о јединственој методологији рада и кадровској

структури;
 Поспешује сталну иновацију и инплементацију плана за унапређење квалитета рада како

организационих јединица,тако и интегрисаног плана за унапређење квалитета рада на нивоу
Дома здравља;

 Заједно са правником прати примену законских прописа везаних за здравствену делатност, а
са задуженом особом ( лекаром), примену стручно методолошких упустава;

 Учествује у планирању и подршци континуираном образовању и стицању нових знања и
вештина запослених;

 Руководи процесом сачињавања годишњег плана рада Дома здравља и одговоран је за његово
благовремено достављање ЗЗЈЗ И РФЗО –у;

 Контролише вођење медицинске документације и ажурирање базе података;
 Учествује у унутрашњем стручном надзору над радом појединих служби у Дому здравља;
 Надгледа организацију вођења медицинске документације и здравствене статистике;
 Обавезан је да својим радом и организацијом рада доприноси повећању угледа и афирмацији

Дома здравља;
 За свој рад одговоран је Директору Дома здравља по чијем налогу обавља и друге послове из

домена своје струке.

б )Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним стручним испитом, односно VII 1 степен стручне спреме
медицинских наука или Висока медицинска школа односно VI2 степен стручне спреме медицинске
струке и најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите

в)Број извршилаца: 1

Начелник организационе јединице

а ) Опис послова:
Поред послова и радних задатака свог занимања, начелник:

 Руководи стручним и организационим пословима службе, односно организује и координира
рад службе и стара се о извршењу послова и задатака у оквиру службе;

 Координира и организује рад између одсека у организационој јединици;
 Врши расподелу и обједињавање послова радника по одсецима;
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 Перманентно прати извршење послова и радних задатака;
 Учествује у припреми предлога годишњег Плана рада и Финансијског плана Дома здравља;
 Одговоран је за спровођење хигијенско - техничке заштите, санитарно хигијенских и других

прописа који се односе на службу;
 Стара се о стручном и научном усавршавању радника и увођењу и примени нових метода и

савременог начина рада у организационој јединици;
 Врши стручну контролу рада запослених у служби;
 Одговоран је за правилно спровођење донетих одлука и закључака у организационој јединици;
 Предлаже органима управљања мере за проширење и унапређење службе, набавку и обнову

основних средстава за потребе службе;
 Одговора за стање инвентара и опреме;
 Врши контролу медицинске документације;
 Одговора за спровођење одлука директора;
 Одговоран је да директору Дома здравља поднесе извештај о сваком одступању од плана рада

у организационој јединици;
 Контролише праћење показатеља квалитета рада службе,
 Доставља извештаје о праћењу унутрашњег надзора над стручним радом;
 Стара се о извршењу плана рада службе и предлаже мере за извршење истог;
 Предлаже план коришћења годишњег одмора и одговоран је за њихово спровођење;
 Одобрава одсуство у току рада;
 Даје мишљење на захтев радника за плаћено одсуство;
 Одговоран је за рад, дисциплину у служби и афирмацију службе ван здравствене установе;
 Врши надзор и учествује у едукацији приправника са високом стручном спремом;
 Врши надзор над лицем које први пут заснива радни однос и учествује у организовању обуке

истог;
 Уз претходну сагласност директора доноси одлуке из домена своје надлежности у односу на

организацију рада и прерасподеле радника;
 Стара се о правилној примени прописа и општих аката и одговора за законитост рада службе;
 Контролише и одговара за рационално трошење и коришћење средстава службе;
 Обавља послове из домена своје специјалности и друге послове по налогу помоћника

директора за медицинске послове или помоћника директора за правне, економско -
финансијске, техничке и друге послове и одговоран му је за свој рад.

б )Услови за обављање послова:
Медицински или Стоматолошки факултет са положеним специјалистичким  испитом или
Медицински или Стоматолошки факултет са положеним стручним испитом, односно VII 2 или VII 1
степен стручне спреме медицинских наука, Економски или Правни факултет односно VII 1 степен
стручне спреме економске или правне струке и најмање пет година радног искуства у области
здравствне заштите.

в )Број извршилаца: 4

У Дому здравља Блаце постоје:
Начелник службе опште медицине;
Начелник специјалистичко-консултативне службе;
Начелник стоматолошке службе;
Начелник службе за опште,правне, кадровске и техничке послове.

Шеф организационе јединице (службе)
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а ) Опис послова:
 У сарадњи са начелником службе, координира радом службе;
 Помаже начелнику организационе јединице у састављању програма Плана рада за своју  службу

и стара се о његовом извршавању;
 Организује и непосредно руководи радом службе и врши распоред запослених;
 Даје стручно – методолошка упуства у погледу организације рада;
 Прати радне ефекте у односу на уговорне обавезе, континуирану едукацију, коришћење радног

времена и утрошак материјала за рад службе;
 У сарадњи са начелником ОЈ стара се за развијање и проширење делатности, као и примену

стручног рада у служби;
 Одговоран је за уредно вођење документације;
 Врши стручни надзор над радом запослених у одељењу и одсеку;
 Контролише одлазак и долазак са рада запослених, води евиденцију о присутности на раду и

евиденцију годишњих одмора  особља;
 Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацију одељења, одсека и запослених;
 Одговоран је за квалитетно и благовемено извешење задатака, брине и одговара за дисциплину у

служби;
 Одговоран је за економично и рационално пословање службе, спровођење хигијенско техничке

заштите, санитарно хигијенских и других прописа који се односи на службу;
 Подноси предлоге за унапређење рада службе;
 Стара се о спровођењу одлука органа управљања;
 Обавља послове свог радног места и друге послове који одговарају његовој стручној спреми и

стеченим знањима, утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је начелнику службе.

б )Услови за обављање послова:
Медицински  факултет са положеним специјалистичким  испитом или Медицински факултет са
положеним стручним испитом, односно VII2 или VII 1 степен стручне спреме медицинских наука,
Фармацеуски факултет са положеним специјалистичким испитом из биохемије ,  односно VII2 степен
стручне спреме и најмање три годинe радног искуства у области здравствне заштите.

в )Број извршилаца: 3

У Дому здравља  постоје:
Шеф службе опште медицине;
Шеф службе за лабораторијску, рендгенолошку и ултразвучну дијагностику;
Шеф службe за здравствену заштиту жена и деце.

Главна медицинска сестра – техничар  Дома здравља

а ) Опис послова:
 Организује и усклађује процес рада медицинских сестара и техничара у организационим

јединицама;
 Контролише и прати набавку и дистрибуцију лекова, санитетског, потрошног материјала,

средстава за одржавање хигијене, ситног инвентара и опреме;
 Стара се о одржавању хигијене Дома здравља, радним униформама и осталом;
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 Прима упутства за извршење оперативних послова од директора и о извршеним подноси му
извештај;

 Непосредно контактира и издаје потребна упутства за рад главним сестрама служби и одељења и
заједно са њима разрешава одређене проблеме у организационим јединицама;

 Непосредно је задужена и ради на изради плана годишњих одмора медицинских радника у
сарадњи са одговорним лицима организационих јединица;

 Учествује у планирању основних средстава и ситног инвентара, на основу исказаних потреба
организационих јединица;

 Стара се о вођењу прописане медицинске документације и одговара за исправност и валидност
исте;

 Спроводи едукацију медицинских сестара и техничара и даје предлог за едукацију и организује и
сазива стручне састанке и медицинских сестара и техничара;

 Врши обуку медицинских сестара-приправника;
 Заједно са руководиоцима организационих јединица врши оцену квалитета и квантитета

завршеног посла средњег и вишег медицинског кадра;
 Организује и контролише обуку и рад приправника, целокупног средњег или вишег медицинског

особља;
 Обавља послове свог радног места и друге послове по налогу директора;
 Прима налоге од претпостављених, док је непосредно одговорна Директору Дома здравља.

б )Услови за обављање послова:
Виша или Средња медицинска школа односно VI или IV степен стручне спреме медицинске струке

са положеним стручним испитом и најмање пет година радног искуства у области здравствне
заштите.

в )Број извршилаца: 1

Главна медицинска сестра организационе јединице /oдељења/одсека

а ) Опис послова:
Поред обављања послова свог радног места обавља и следеће послове:

 Организује и координира рад медицинских сестара у оргнизационој јединици,одељењу,одсеку;
 Врши надзор над стручним радом медицинских сестара и осталог особља организационе

јединице;
 Стара се о извршењу преузетих задатака, и подношењу неопходних извештаја;
 Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада;
 Примењује и одговара за спровођење новина у организацији рада, нези, дијагностици, терапији

пацијената;
 Контролише и ради месечне, тромесечне и годишње извештаје о раду ОЈ;
 Одговорна је за вођење прописане медицинске документације;
 Води дневну евиденцију о присусву и одсуству запослених своје службе;
 Води и прави распоред годишњих одмора и одсуствовања с посла;
 Води евиденцију о одсуству радника са посла због боловања, коришћење плаћеног одсуства и др.
 Свакодневно контролише исправност медицинских апарата, брине о  стерилизацији инструмента,

контролише хигијену просторија;
 Требује лекове за службу, контролише потрошњу и исправност ампулиране терапије, требује

потрошни материјал и контролише потрошњу истог;
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 Спроводи едукацију медицинских сестара и техничара и даје предлог за едукацију и организује и
сазива стручне састанке и медицинских сестара и техничара;

 Врши обуку медицинских сестара-приправника;
 У сарадњи са шефом службe, организује радне састанке ОЈ;
 Обавља послове свог радног места и друге послове по налогу предпостављеног и одговоран му је

за свој рад.
 За свој  рад је одговарна главној сестри установе и шефу службе.

б )Услови за обављање послова:
Виша или Средња медицинска школа односно VI или IV степен стручне спреме медицинске струке са
положеним стручним испитом и најмање три годинe радног искуства у области здравствне заштите

в )Број извршилаца: 7

У Дому здравља Блаце постоје:
Главна медицинска сестра  службe опште медицине;
Главна медицинска сестра специјалистичко-консултативнe службе;
Главна медицинска сестра службе за здравствену заштиту жена и деце;
Главна медицинска сестра службе за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику;
Главна медицинска сестра стоматолошке службе;
Главна медицинска сестра кућног лечења и медицинскe неге и теренских амбуланти;
Главна медицинска сестра поливалентне патронаже.

Шеф рачуноводства

а ) Опис послова:
 Координира, организује и одговара за рад економско – финансијске службе и организује и

руководи радом запослених у свом одељењу ;
 Дужан је да директора и органе управљања благовремено обавештава о уоченим

неправилностима у области материјално финансијског пословања;
 Стара се о економско-финансијској политици Дома здравља и одговора за економско

финансијско пословање истог;
 Прати прописе из области књиговодства и стара се о њиховој примени;
 Саставља периодичне обрачуне и завршни рачун са пратећим извештајима, а уз консултације и

контролу помоћника директора за правне, економско - финансијске, техничке и друге послове ;
 Стара се о припреми књиговодствених докумената за обраду, уредност, тачност и ажурност

књижења;
 У сарадњи са начелником службе, координира радом одељења, одсека;
 Помаже начелнику организационе јединице у састављању програма Плана рада за своју службу

и стара се о његовом извршавању;
 У сарадњи са начелником ОЈ стара се за развијање и проширење делатности, као и примену

стручног рада у служби;
 Одговоран је за уредно вођење документације;
 Врши стручни надзор над радом запослених у одељењу;
 Контролише одлазак и долазак са рада запослених, води евиденцију о присутности на раду и

евиденцију годишњих одмора особља;
 Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацију одељењa и запослених;
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 Одговоран је за квалитетно и благовемено извpшење задатака, брине и одговара за дисциплину
у одељењу;

 Одговоран је за економично и рационално пословање одељењa, спровођење хигијенско
техничке заштите, санитарно хигијенских и других прописа који се односи на одељењe;

 Подноси предлоге за унапређење рада службе;
 Стара се о спровођењу одлука органа управљања;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима,

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је начелнику службе и директору.

б )Услови за обављање послова:
Виша или Средња економска школа односно VI или IV степен стручне спреме  и најмање пет године
радног искуства у области здравствне заштите.

.
в )Број извршилаца: 1

Шеф одељења / одсека

а ) Опис послова:
 У сарадњи са начелником службе, координира радом одељења и одсека;
 Организује и непосредно руководи радом одељења, одсека и врши распоред запослених;
 Прати радне ефекте у односу на уговорне обавезе, коришћење радног времена и утрошак

материјала за рад службе;
 У сарадњи са начелником ОЈ стара се за развијање и проширење делатности, као и примену

стручног рада у служби;
 Одговоран је за уредно вођење документације;
 Врши стручни надзор над радом запослених у одељењу и одсеку;
 Контролише одлазак и долазак са рада запослених, води евиденцију о присутности на раду и

евиденцију годишњих одмора  особља;
 Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацију одељења, одсека и запослених;
 Одговоран је за квалитетно и благовемено извешење задатака, брине и одговара за дисциплину у

одељења и одсеку;
 Одговоран је за одвијање процеса рада у складу са упутствима система квалитета и

корисничким упутствима;
 Одговоран је за стручно оспособљавање запослених;
 Одговоран је за придржавање мера заштите на раду и заштите од пожара;
 Одговоран је за одржавање радног простора;
 Одговоран је за економично и рационално пословање одсека, спровођење хигијенско техничке

заштите, санитарно хигијенских и других прописа који се односи на одељења, одсек;
 Подноси предлоге за унапређење рада службе;
 Стара се о спровођењу одлука органа управљања;
 Обавља послове свог радног места и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној

спреми и стеченим знањима, утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног
руководиоца;

 За свој рад одговоран је начелнику службе.

б )Услови за обављање послова:
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Средња стручна спрема, односно IV или III степен стручне спремe и најмање три годинe радног
искуства у области здравствне заштите.

в )Број извршилаца: 2

У Дому здравља  постоје:
Шеф одељења возног парка;
Шеф одсека за техничкe пословe.

2.ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1.) СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА  И
РАДНИКА, СА КУЋНИМ ЛЕЧЕЊЕМ И МЕДИЦИНСКОМ НЕГОМ, ХИТНОМ  И
НЕОДЛОЖНОМ  МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЋИ И САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ,
ФАРМАЦЕУТСКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ДЕЛАТНОШЋУ И ПОЛИВАЛЕНТНОМ

ПАТРОНАЖОМ

1.1 Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника са
здравственим амбулантама  у Барбатовцу, Гргуру, Међухани и Горњој

Драгуши

1.Радно место: Доктор специјалиста опште медицине

а ) Опис послова:
 Обавља послове изабраног лекара предвиђене Законом о здравственом осигурању, Законом о

здравственој заштити и осталим подзаконским актима Републичког Фонда за здравствено
осигурање, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада Републичког Фонда за
здравствено осигурање за специјалисте опште медицине;

 Обавља све послове описане за лекаре опште медицине користећи стручна сазнања стечена током
специјализације ради бржег и ефикаснијег лечења: први преглед, поновни преглед, преглед за
издавање лекарских уверења, преглед и попуна потврде о несрећи на послу;

 Указује хитну медицинску помоћ;
 Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице;
 Ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести;
 Врши дијагностику и благовремено лечење пацијената;
 Упућује пацијенте у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама,

односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијената;
 Спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
 Евидентира заразне болести и хронична масовна обољења која подлежу обавезном пријављивању

у складу са важећим прописима;
 Спроводи кућно лечење, здравствену негу и палијативно збрињавање, као и лечење болесника

којима није неопходно болничко лечење;
 Кроз свој увид лечења стиче утисак о амбијенту у коме живе пацијенти, сагледава породицу као

целину, социјално-економске прилике које му дају широке могућности за превентивни рад;
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 Даје општу оцену о здрављу појединца и популацији која гравитира и о томе води медицинску
документацију;

 Прописује одговарајућу терапију;
 Учествују у здравствено васпитном раду и едукцији здравствених радника и остваривању

програма рада;
 Ради на сопственом стручном усавршавању;
 Ради на унапређењу дијагностичких и терапеутских метода и даје стручна мишљења код

одређених случајева болести;
 Обавља општи систематски лекарски преглед ради утврђивања здравстевног стања, раног

откривања поремећаја и обољења појединаца, популације радне организације;
 Обавља детаљне систематске прегледе одраслих, рано откривање дијабетеса, рано откривање

малигних обољења, предузима мере и савете код откривених заразних обољења– клицоноша
(брис, копро, урино, хемо култура);

 Обавља контролне и периодичне прегледе радника који раде на радном месту које штетно утиче
на здравље, прегледе са обрадом за лекарску комисију у вези оцене радне способности, прегледе
са обрадом за инвалидску комисију и обраду за бањско и климатско лечење;

 Ради с лекарима који обављају обавезни лекарски стаж и усмерава његов стаж према плану
стажирања, води евиденцију стажера, пише карактеристику по обављеном стажу;

 По потреби обавља на терену: сложене терапеутске процедуре (мање хируршке интервенције);
 Обавља сложене дијагностичке и терапеутске радње у својој струци према програму и плану

јединице;
 Врши контролу исправности фактурисаних обавеза;
 Стара се о извршењу плана рада;
 Обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је шефу службе и начелнику организационе јединице.

б) Услови за обављање послова:
Медицински факултет и специјализација из опште медицине,  односно VII2 степен стручне спреме

медицинских наука

в)Број извршилаца: 6

2. Радно место: Доктор медицине у Служби опште медицине

а ) Опис послова:
 Обавља послове изабраног лекара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим

подзаконским актима РЗЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РЗЗО;
 Пружа непосредно и комплетну здравстевену заштиту становништва и осигурава континуитет

лечења повезујући куративне и превентивне аспекте здравствене заштите;
 Све стандардне медицинске услуге обавља кроз претходни поступак, садржај услуга и завршни

поступак: први преглед, поновни преглед (контролни), организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената;

 Указује хитну медицинску помоћ;
 Упућује пацијенте у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама,

односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијената;
 Прописује лекове и медицинска средства;
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 Спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
 Обавља преглед за издавање лекараских уверења;
 Обавља  преглед и попуна потврде о несрећи на послу;
 Обавља евидентирање заразних болести и хроничних масовних обољења која подлежу обавезном

пријављивању у складу са важећим прописима;
 Спроводи кућно лечење, здравствену негу и палијативно збрињавање, као и лечење болесника

којима није неопходно болничко лечење;
 Кроз свој увид лечења стиче утисак о амбијенту у коме живе пацијенти, сагледава породицу као

целину, социјално-економске прилике које му дају широке могућности за превентивни рад;
 Прати и проучава хигијенско –епидемиолошке услове живота и рада становништва на свом

подручју;
 Организује и активно учествује у спровођењу акција и мера усмерених на сузбијање појава и

ширења заразних и других обољења, као и на санацији средине свог подручја;
 Врши контролу исправности фактурисаних обавеза;
 Стара се о извршењу плана рада;
 Ради на сопственом стручном усавршавању;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је шефу службе и начелнику организационе јединице.

б) Услови за обављање послова:
Медицински факултет и специјализација из области епидемиологије или медицински факултет са
положеним стручним испитом односно VII -2 или VII -1степен стручне спреме медицинских наука

в)Број извршилаца: 1

3.Радно место: Доктор медицине – специјалиста медицине рада

а ) Опис послова:
 Обавља послове изабраног лекара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим

подзаконским актима РЗЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада
РЗЗО.

 Пружа непосредно и комплетну здравстевену заштиту становништва и осигурава континуитет
лечења повезујући куративне и превентивне аспекте здравствене заштите.

 Све стандардне медицинске услуге обавља кроз претходни поступак, садржај услуга и
завршни поступак: први преглед, поновни преглед (контролни), организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и породице,ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената;

 Указује хитну медицинску помоћ;
 Упућује пацијенте у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама,

односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења
пацијената;

 Прописује лекове и медицинска средства;
 Спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
 Обавља преглед за издавање лекараских уверења;
 Обавља преглед и попуна потврде о несрећи на послу;
 Обавља евидентирање заразних болести и хроничних масовних обољења која подлежу

обавезном пријављивању у складу са важећим прописима;
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 Спроводи кућно лечење, здравствену негу и палијативно збрињавање, као и лечење болесника
којима није неопходно болничко лечење;

 Кроз свој увид лечења стиче утисак о амбијенту у коме живе пацијенти, сагледава породицу
као целину, социјално-економске прилике које му дају широке могућности за превентивни
рад;

 Учествује у изради плана и програма рада специјалитичке амбуланте медицине рада;
 По потреби упућује на консултативне специјалистичке лабораторијске и РТГ прегледе, писање

извештаја ординирајућем лекару са даљом оценом радне способности;
 Организује или спроводи испитивање и праћење хигијенских услова рада и радне средине и

предлажу мере за њихово побољшање;
 Утврђује опште здравствено стање и психофизичку способност радника пре ступања на рад

ради професионалне селекције радника;
 Пружа основну здравствену заштиту радницима или непосредно брине о њеном организовању

у функционисању и води евиденцију о болестима и повредама на раду запосленог радника;
 Открива, сузбија и пријављује професионална обољења, предузима одговарајуће мере;
 Врши оцену привремене неспособности за рад а по потреби упућује радника на потребна

функционална испитивања и експертизну оцену радне способности;
 Обавља и организује потребнa функционалнa испитивања експертизне делатности на цени

радне способности;
 Обавља спровођење целовитог претходног поступка за упућивање осигураника на

прединвалидску комисију;
 Даје експертизна мишљења о здравственој способности радника за рад;
 Врши непосредну и практичну обуку доктора медицине-приправника;
 Обавља прегледе за издавање лекарских уверења за заснивање радног односа, полагања

возачких испита (у тиму са офтамологом, неуропсихијатром, ОРЛ и психологом);
 Ради на сопственом стручном усавршавању;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је шефу службе и начелнику организационе јединице.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет и положен специјалистички испит из области медицине рада односно VII 2
степен стручне спреме медицинских наука

в) Број извршилаца: 1

4.Радно место: Струковна медицинска сестра за послове планирања ,
статистику и праћење квалитета

а ) Опис послова:
 Врши надзор над стручним радом медицинских сестара и осталог особља организационе

јединице, пружа им неопходну стручну помоћ;
 Стара се о извршењу преузетих задатака, и подношењу неопходних извештаја;
 Прикупља, региструје и контролише достављене извештаје, евиденције и другу статистичку

документацију за израду анализа, планова и програма здравствене заштите и извештаја
предвиђених законским прописима и класификује по одређеној методологији;

 На основу података припрема статистичко – аналитичке извештаје и приказе и доставља их по
плану или по потреби директору;

 Ради на пословима методологије планирања, анализе и развоја пословања Дома здравља;
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 Одговоран је за припрему потребних информација, извештаја  анализа који се достављају
РЗЗО –у;

 Учествује у свим стручним и аналитичким пословима планирања и анализа из којих се
наметну као потреба било интерних или екстерних налогодаваца;

 Учествује у припреми нормативних аката из своје области и сарађује са свим екстерним
стручним институцијама на остваривању задатака у области плана, анализе и расподеле;

 Стара се о поштовању прописаних рокова за доставу планова, анализа и статистичких
извештаја, како за интерне тако и за екстерне потребе;

 Прати извршење планова рада по врстама услуга и количински и финансијски;
 Врши анализу кретања трошкова и прихода на нивоу Дома здравља, а по потреби и по

службама;
 Прати прописе из области цена здравствених услуга утврђених од стране РФЗО као и

ванстандардних услуга које Дом здравља врши;
 Израђује анализе и предлоге за економичније и рентабилније пословање по службама;
 Прати и проучава документацију из области здравствене заштите и здравственог

законодавства и о променама правовремено информише директора и начелнике служби;
 Прати извршења Планова рада и информише директора и помоћнике директора о уоченим

неправилностима;
 Дужна је да се стручно усавршава;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је начелнику организационе јединице.

б )Услови за обављање послова: Висока медицинска школа односно VI2  степен стручне спреме
медицинске струке са положеним стручним испитом

в )Број извршилаца: 1

5.Радно место: Медицинска сестра у пријемној служби

а ) Опис послова:
 Учествује у тимском раду (лекар – медицинска сестра);
 Обавља први контакт са пацијентом - узимање здравствене легитимације,  провера

исправности исте;
 Врши тријажу пацијенaта;
 Врши пријем здравствених књижица код изабраног лекара и даје потребна објашњења;
 Заказује прегледе код изабраног лекара и прописивање месечне терапије хроничним болесниц

пацијентима;
 Врши давање обавештења пацијентима усмено или путем телефона;
 Проналази здравствене картоне у картотеци;
 Ради на отварању здравствених картона за нове и друге осигуранике и  уредно води

регистроване картоне;
 Врши прослеђивање здравственог картона изабраном лекару, уредно води и враћање картона

на своје место по обављеном прегледу;
 Врши наплату услуга у готову уз издавање признаница за услуге које се плаћају и предаје

готовину благајни;
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 Попуњава заглавља и других административних рубрика на рецептима, налазима, упутима и
другим медицинско-статистичкими извештајима и обрасцима (повреда на раду, путни налог,
бањским и комисијским упутима и сл.);

 Врши вођење одређених протокола и испуњавање обрасца за пријаве заразних и других
обољења, професионалних обољења, упута за комисију и др.;

 Саставља периодичне извештаје према налогу руководиоца јединице;
 Издаје и попуњава дознаке, односно извештаје о привременој спречености за рад;
 Фактурише обављене услуге;
 Активно учествује у здравствено васпитном раду;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке.

в)Број извршилаца: 8

6.Радно место: Медицинска сестра у картотеци

а ) Опис послова:
 Обавља први контакт између медицинског радника и пацијента и даје информацију коју

пацијент тражи;
 Врши пријем здравствене легитимације, личне карте ради идентитета и провера исправности

истих;
 Врши проналажење или отварање здравственог картона, завођење у регистар картотеке,

упућивање пацијената лекару;
 Уредно води  враћање картона на своје место по обављеном прегледу;
 Врши заказивање прегледа и води протокол заказивања прегледа;
 Врши давање обавештења пацијентима усмено или путем телефона;
 Врши вођење одређених протокола и испуњавање обрасца за пријаве заразних и других

обољења, професионалних обољења, упута за комисију и др;
 Врши наплату услуга у готову уз издавање признаница за услуге које се плаћају и предаје

готовину благајни;
 Фактурише обављене услуге;
 Позива возаче санитетског возила за случајеве потребе превоза пацијенaта;
 Уређује и  одржава картотеку и обавља друге сличне послове;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке

в)Број извршилаца: 1
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7.Радно место: Медицинска сестра у интервенцији

а ) Опис послова:
 Асистира лекару у амбуланти и интервенцији при прегледу и указивању помоћи пацијентима;
 Припрема потребан материјала и лек, чисти и дезинфикује поља за апликацију лека, збрињава

места апликације;
 Врши давање лекова-апикација ињекција, супкутаних, интрамускуларних, интравенозних,

инфузионих раствора као и фракционо давање серума;
 Обрађује ране (површинске) и врши превијање;
 Врши све врсте имобилизације;
 Узима материјал за судско медицинско вештачење;
 Врши вакцинацију и узимање потребних података;
 Припрема пацијента и врши снимање стандардног ЕКГ као и осталих ЕКГ;
 Врши давање кисеоника;
 Укључује инхалатор по налогу лекара;
 Учествује у осталим медицинским интервенцијама;
 Обавља и све наведене послове медицинског техничара у стану болесника кад то услови

захтевају, односно послове по налогу непосредног руководиоца;
 Ради на стерилизацији и припреми материјала за одређене медицинске радње ( газе, туфере);
 Рукује повереним апаратима, инструментима и другим средствима рада на месту рада, врши

одржавање истих у исправном стању;
 Стара се о снабдевености интервенције потребним медикаментима и инструментима;
 Одговара за стерилност при пружању интервенција;
 Води сву неопходну евиденцију о пруженим услугама (дневну, месечну и осталу);
 Уноси потребне податаке у медицинску документацију;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Виша или Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно VI или IV степен
стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 4

8.Радно место: Медицинска сестра у превијалишту

а ) Опис послова
 Припрема превијалиште за рад, требује лекове, потрошни и канцеларијски материјал,

припрема завојни материјал;
 Ради на стерилизацији и припреми материјала за одређене медицинске радње ( газе, туфере);
 Асистира лекару приликом указивању помоћи;
 Припрема потребна инструмената и материјал, утврђује врсте повреде;
 Обрађује ране (површинске) и врши превијање;
 Врши све врсте имобилизације;
 Припрема пацијента, обрађује опекотине са завојем или отворено збрињава болесника;
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 Поставља фиксациони завој код дисторзије;
 Врши заказивање следећег превијања;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Води евиденцију (дневну, месечну), фактурише услуге и обавља остале послове;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме

медицинске струке

в)Број извршилаца: 4

9. Радно место: Доктор медицине у теренској амбуланти

а ) Опис послова:
 Обавља послове изабраног лекара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим

подзаконским актима РЗЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада
РЗЗО;

 Пружа непосредно и комплетну здравствену заштиту становништва и осигурава континуитет
лечења повезујући куративне и превентивне аспекте здравствене заштите;

 Врши прегледе и лечење како у матичном објекту Дома здравља тако и у истуреним
јединицама - амбулантама, односно у кућним условима.

 Све стандардне медицинске услуге обавља кроз претходни поступак, садржај услуга и
завршни поступак: први преглед, поновни преглед (контролни), организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената;

 Указује хитну медицинску помоћ;
 Упућује пацијенте у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама,

односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења
пацијената;

 Прописује лекове и медицинска средства;
 Спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
 Обавља преглед и попуну потврде о несрећи на послу;
 Врши евидентирање заразних болести и хроничних масовних обољења која подлежу

обавезном пријављивању у складу са важећим прописима;
 Спроводи кућно лечење, здравствену негу и палијативно збрињавање, као и лечење болесника

којима није неопходно болничко лечење;
 Кроз свој увид лечења стиче утисак о амбијенту у коме живе пацијенти, сагледава породицу

као целину, социјално-економске прилике које му дају широке могућности за превентивни
рад;

 Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски
картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте );

 Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим
прописима;

 Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје;
 Учествује у едукацији пацијента и члана породице пацијента;
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 Врши контролу исправности фактурисаних обавеза;
 Стара се о извршењу плана рада;
 Издаје налоге за поливалентне патронажне сестре;
 Даје налог медицинској сестри за кућно лечење и медицинску негу;
 Обавља мање хируршке интервенције;
 Врши стручни надзор рада медициских сестара у превијалишту и картотеци;
 Обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је шефу службе и начелнику организационе јединице.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из области опште медицине или
Медицински факултет са положеним стручним испитом односно VII2или VII1 степен стручне спреме
медицинске струке и положен возачки испит и важећа дозвола за управљање моторним возилом Б
категорије

в)Број извршилаца: 1

10.Радно место: Медицинска сестра у теренској амбуланти

а ) Опис послова:
 Прима пацијенте, утврђује идентитет истих на основу личне карте и здравствене легитимације;
 Издаје личне картоне пацијентима или отвара нове и уписује у регистар или протокол

пролазних болесника;
 Попуњава заглавље рецепта, налога, упута и образаца, води здравствени регистар и

евиденције;
 Врши тријажу пацијенaтa;
 Иде у кућне посете са лекаром и учествује у тимском раду;
 Асистира лекару у извођењу дијагностичких поступака;
 Врши апликацију ињекција, супкутаних, интрамускуларних,интравенозних, инфузионих

раствора као и пласирање катетера;
 Даје све врсте ињекција самостално, изузев оних код којих је потребан надзор лекара;
 Асистира код мањих хируршких интервенција;
 Спроводи вакцинације и ревакцинације, резултате региструје у вакциони картон ,здравствени

картон и у здравствену књижицу;
 Асистира лекару код вађења страног тела из коже, носа, ушног канала, обрада опекотина,

тампонада носа, скидање копчи и шавова привремена имобилизација: мерења телесне масе,
висине и обима груди и сл.;

 Спроводи сва ЕКГ снимања;
 Врши давање кисеоника;
 Укључује инхалатор по налогу лекара;
 Врши заказивање прегледа;
 Води свеукупну медицинску документацију, протоколе;
 Врши електронску обраду фактура;
 Даје савете и објашњења о последицама у циљу стварања хигијенских навика у породици;
 Врши едукацију чланова породице и даје упутство за превенцију декубитуса;
 Врши едукацију дијабетичара;
 Превија и обрађује ране у амбуланти и на терену и врши имобилизацију;
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 Превија на терену и едукује чланове породице да сами врше превијање и тоалету свих рана
када постоји потреба и услови за то;

 Одговара за снабдевеност лековима и другим санитетским материјалом;
 Припрема стерилне шпатуле, топломере, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и

завојног материјала) потребних образаца и рецепата за рад лекара у ординацији и на терену;
 Ради на стерилизацији и припреми материјала за одређене медицинске радње ( газе, тупфере);
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Сачињава месечне, тромесечне извештаје о утрошку ампулираних лекова, санитетског

материјала и дезинфекционих средстава и благовремено их доставља надлежној служби Дома
здравља;

 Саставља периодичне извештаје према налогу руководиоца службе ( месечни и други
извештаји);

 Рукује повереним апаратима, инструментима и другим средствима рада на месту рада и
одржава исте у исправном стању;

 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене
законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;

 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке

в)Број извршилаца: 3

1.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХИТНУ И НЕОДЛОЖНУ ПОМОЋ

11.Радно место: Доктор медицине у Oдељењу за хитну и неодложну помоћ

а ) Опис послова:
 Врши ургентне интервенције и збрињавање и имобилизацију повређених на терену, у кући

болесника или у амбуланти;
 Обавља стручно медицинске радње из области своје специјалности;
 Након указане прве неодложне помоћи, по потреби, прати болесника са медицинском екипом

до стационарне здравствене установе;
 Обавља консултативне прегледе и даје стручно мишљење у вези болести, повреда и сугестије

у вези здравствене заштите и здравственог просвећивања становништва;
 По потреби упућује болесника у одговорајућу стационарну установу или код изабраног

доктора медицине, на даљу дијагностику и лечење;
 Код транспорта болесника одређује приоритет и цени потребу стручне или друге помоћи код

пратње болесника;
 Пласира катетер код акутног застоја урина;
 Обавља и остале послове предвиђене нормативима медицинског рада у случајевима

непосредне животне опасности;
 Врши пријем дужности од лекара из претходне смене тј. подноси извештај приликом

примопредаје смене о случајевима који су се десили;
 Одговара за стручни рад и за вођење прописане документације свога тима;
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 Стара се о исправности рада медицинске опреме и уређаја и о њиховом раду подноси извештај
начелнику службе;

 Извештава органе унутрашњих послова о саобраћајним несрећама, тучама и др., у којима
долази до повређиња која су изазвана прекршајним и криминалним радњама;

 По потреби прима позиве и даје савете преко телефона, одржава везу мобилним телефоном;
 Учествује у едукацији здравствених радника и других чланова тима;
 Води дневну евиденцију извршених прегледа и пружених услуга;
 Води прописану медицинску документацију;
 Контролише исправност фактурисаних обавеза;
 Стара се о извршењу плана рада;
 Врши непосредну и практичну обуку доктора медицине-приправника, као и лица која први пут

заснивају радни однос;
 Спроводи упутства Министарства здрављa и других надлежних органа у погледу пружања

здравствене заштите;
 Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим

прописима;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим

знањима утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговоран је шефу службе и начелнику организационе јединице.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из интерне медицине или

Медицински факултет са положеним стручним испитом односно VII2 или VII1 степен стручне
спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 3

12.Радно место: Медицинска сестра у Одељењу за хитну и неодложну помоћ

а ) Опис послова:
 Асистира лекару у пружању медицинске помоћи у амбуланти, на терену или месту

повређивања;
 Сама пружа одређену хитну медицинску помоћ нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на

месту догађаја и у току транспорта;
 Асистира лекару у амбуланти, даје ампулиране терапије, обавља кућне посете;
 Прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним  подацима;
 Ради ЕКГ по налогу лекара;
 Даје све врсте ињекција самостално,изузев оних код којих је потребан надзор лекара у

амбуланти и на терену;
 Пружа помоћ на месту несреће, даје кисеоник, врши аспирацију, преноси болеснике,укључује

инфузије врши имобилизацију по налогу лекара;
 Води евиденцију о транспорту пацијената на подручју филијале и врши предају налога за

превоз санитетом возачима;
 При доласку на рад врши контролу и исправност апарата, инструмената, количине санитетског

материјала и лекова, и о томе извештава доктора медицине;
 Учествује у спровођењу појединих терапијских и дијагностичких процедура;
 Стерилише инструменте и материјал и одговара за стерилност истих;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
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 Извештава начелника службе и главну сестру службе о пруженим услугама повређеним
лицима, када је то повређивање изазвало треће лице или је до повређивања дошло у
саобраћајној несрећи;

 Врши административне послове, по потреби води дневну евиденцију, извршених прегледа и
услуга и исте уноси у рачунар за израду електронске фактуре, води протокол болесника;

 Води евиденцију о утрошку материјала;
 Води и доставља дневне и месечне извештаје о раду;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Висока медицинска школа са положеним стручним испитом или Средња медицинска школа са
положеним стручним испитом односно VI степен стручне спреме или IV степен стручне спреме
медицинске струке

в)Број извршилаца: 4

1.3 ОДЕЉЕЊЕ КУЋНЕ НЕГЕ И ЛЕЧЕЊА

13.Радно место: Доктор медицине у Одељењу кућне неге и лечења

а ) Опис послова:
 Обавља послове кућног лечења и то:

- Као наставак лечења после првог прегледа где није неопходно болничко лечење;
- Као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење;
- Као облик непрестаног праћења и обилажења болесника са хроничним оболењима када

не могу сами доћи у установу;
 Обавља прегледе, дијагностику, води терапију и учествује у рехабилитацији болесника у

кућним условима и под контролом непосредног руководиоца и лекара специјалисте;
 Обавља мање хируршке интервенције;
 Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних лица;
 Одређује начин и врсту лечења;
 Упућује пацијенте у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама,

односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења
пацијената;

 Прописује лекове и медицинска средства;
 Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски

картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте );
 Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим

прописима;
 Води прописану медицинску документацију и евиденцију о току и лечењу осигураника;
 Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје;
 Учествује у едукацији пацијента и члана породице пацијента;
 Врши контролу исправности фактурисаних обавеза;
 Стара се о извршењу плана рада;
 Ради на стручном усавршавању здравствених радника и здравственом васпитању болесника;
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 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима
утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;

 За свој рад одговоран је шефу службе и начелнику организационе јединице.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из области опште медицине или
Медицински факултет са положеним стручним испитом односно VII2 или VII1 степен стручне
спреме медицинске струке и положен возачки испит и важећа дозвола за управљање моторним
возилом Б категорије

в)Број извршилаца: 1

14.Радно место: Медицинска сестра у Одељењу кућне неге и лечења

а ) Опис послова:
 Обавља кућне посете са лекаром и учествује у тимском раду;
 Обавља у стану болесника самостално све послове и радне задатке (давање прописане

терапије, ињекција, инфузије,превијања );
 Асистира лекару у извођењу дијагностичких поступака;
 Даје све врсте ињекција самостално, изузев оних код којих је потребан надзор лекара у

амбуланти или на терену;
 Укључује инфузију на терену и врши едукацију члана породице као равноправног члана тима;
 Отвара венски пут браунилом;
 Превија на терену и едукује члана породице да сам врши превијање и тоалету свих рана када

постоји потреба и услови за то;
 Врши обраду свих рана на терену;
 Врши обраду свих врста стома;
 Врши испирање сталних катетера пацијената у кућним условима;
 Стерилише инструменте и материјал и одговара за стерилност истог;
 Ради ЕКГ на терену;
 Учествује у нези пацијента у терминалној фази болести ( палијативно збрињавање);
 Обавештава лекара о стању болесника на терену, сигнализира промене;
 Припрема стерилне шпатуле, топломере, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и

завојног материјала) потребних образаца и рецепата за рад лекара у ординацији и на терену;
 Врши административне послове: ради евиденцију о утрошку материјала, води и доставља

дневне, месечне, тромесечне, шетомесечне и годишње извештаје;
 Требује лекове и сав потребан санитетски и штампани материјал потребан за рад свога тима;
 Води и попуњава прописану медицинску документацију, протоколе и дневне евиденције

извршених прегледа и услуга и исте уноси у рачунар за израду електронске фактуре;
 Брине се о одржавању хигијене возила;
 Контактира са члановима породице болесника телефоном и прима позиве;
 Врши едукацију чланова породице и даје упутство за првенцију декубитуса;
 Наплаћије учешће осигураних лица у трошку здравствене заштите и наплаћене износе предаје

благајни;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;
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б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке и положен возачки испит и важећа дозвола за управљање моторним возилом Б
категорије.

в )Број извршилаца: 4

1.4 ОДСЕК ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ

15.Радно место: Струковна (Виша) медицинска сестра у поливалентној патронажи

а ) Опис послова:
 Организује и координира рад медицинских сестара у оргнизационој јединици;
 Помаже и по потреби замењује запослене који су оправдано спречени да обављају послове и

задатке медицинске сестре/техничара;
 Врши надзор над стручним радом медицинских сестара и осталог особља организационе

јединице, пружа им неопходну стручну помоћ и учествује у оцени њиховог рада;
 Стара се о извршењу преузетих задатака, и подношењу неопходних извештаја;
 Контролише и ради месечне, тромесечне и годишње извештаје о раду ОЈ;
 Одговорна је за вођење прописане медицинске документације;
 Свакодневно контролише исправност медицинских апарата, брине о  стерилизацији инструмента,

контролише хигијену просторија;
 Требује лекове за службу, контролише потрошњу и исправност ампулиране терапије, требује

потрошни материјал и контролише потрошњу истог;
 Спроводи едукацију медицинских сестара и техничара и даје предлог за едукацију медицинских

сестара и техничара;
 Успоставља везу између породице и одговарајуће здравствене организације и учествује у

рализацији програма здравствене заштите на одређеној територији;
 Упознаје породице и појединце са превентивним мерама, правилима коришћења социјалне и

здравствене заштите;
 Сагедава хигијенске, здравствене, социјалне и економске услове породице и појединца ради

решавања евентуалних проблема;
 Указује на благовремене контроле, прегледе, лечење породице и појединца;
 Упознаје оболеле и здраве са важношћу хигијенско здравственог и дијететског режима;
 У раду се користи савременим методама и средствима здравственог просвећивања-васпитања у

циљу обучавања појединих категорија становника о личној хигијени и општој хигијени, о
спорвођењу правилне исхране, о узроцима и начину настајања болести и о другим видовима
чувања и унапређења здравља сваког појединца;

 На основу плана рада или налога које добија од начелника службе, лекара, школе или неке друге
организације, посећује породицу у којој остварује своју делатност;

 Зависно од популације има свој садржај рада;
 Стара се о обезбеђивању повољних услова трудница у породичној средини и саветује је да се

редовно јавља лекару, а нарочито при појави првих знакова грипа и других вирусних инфекција
(рубеоле, хепатита, морбилеа и др.) имајући у вуди њихово штетно дејство на развој плода;

 Указује трудници на негу и хигијени тела за време трудноће, припрема трудницу за дочек новог
члана, даје савете за новорођенче, упућује да редовно посећује саветовалиште за труднице
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односно специјалисту гинекологије, упознаје трудницу са штетним дејством алкохола и никотина
и саветује да се клони узимања свих лекова, осим оних које добија од свог изабраног лекара;

 Код бабињаре указује на значај одржавања личне хигијене, води бригу о брадавицама, санира
регаде да не би дошло до маститиса, саветује редовно мауелно пражњење дојки, саветује
одговоарајућу исхрану, упознаје бабињару са сексуалним животом;

 Мајци са новорођенчетом објашњава значај природне исхране, демонстрира правилно облачење,
поучава и демострира начин припремања оброка за дете на вештачкој исхрани, према потреби
збрињава пупчану рану и гранулом пупка, третира сор , спроводи изолацију новорођенчета у
породици оболелих, а у социјално угроженим породицама предузима мере за смештај
новорођенчета у одговарајућу установу и стара се о смештају незбринуте и ванбрачне деце у
одговоарајуће установе заједно са социјалним радником;

 У посети одојчета сестра прати психомоторни развој и упознаје родитеље о правилној исхрани,
значају вакцинације, упућује мајку и оболело одојче у одговарајућу здравствену организацију,
посвећује пажњу одојчету које живи у несређеним породичним приликама (хронични болесници у
породици, алкохоличари, разведени родитељи) и предузима потребне мере са одговарајућим
службама и органима;

 Прати развој малог и предшколског детета и даје одговарајућа упутства;
 У посети старој и изнемоглој особи, сестра саветује правилну исхрану, хигијену, правилан начин

узимања лекова , мери ТА , обавештава лекара о нађеном стању уколико постоје индикације за
смештај у здравствену организацију или дом за старе, предузима одговарајуће мере заједно са
социјалним радником;

 Патронажна сестра обавља кућну посету код оболелих од дијабета, малигних обољења, ендемског
нефрита, од заразног хепатита и др.;

 Поред рада патронажне сестре у породици њен рад се огледа и у школи и у месној заједници, у
предшколским и школским установама где држи предавања и групни рад користећи при томе
најсавременија очигледна здравствено васпитна средства;

 О свом раду патронажна сестра води прописану документацију;
 За свој рад одговорнa је главној сестри службе и шефу службе.

б )Услови за обављање послова:
Висока медицинска школа односно VI2 степен стручне спреме медицинске струке са положеним
стручним испитом .

в )Број извршилаца: 1

16. Радно место: Патронажна сестра

а ) Опис послова:
 Успоставља везу између породице и одговарајуће здравствене организације и учествује у

рализацији програма здравствене заштите на одређеној територији;
 Упознаје породице и појединце са превентивним мерама, правилима коришћења социјалне и

здравствене заштите;
 Сагедава хигијенске, здравствене, социјалне и економске услове породице и појединца ради

решавања евентуалних проблема;
 Указује на благовремене контроле, прегледе, лечење породице и појединца;
 Упознаје оболеле и здраве са важношћу хигијенско здравственог и дијететског режима;
 У раду се користи савременим методама и средствима здравственог просвећивања-васпитања у

циљу обучавања појединих категорија становника о личној хигијени и општој хигијени, о
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спорвођењу правилне исхране, о узроцима и начину настајања болести и о другим видовима
чувања и унапређења здравља сваког појединца;

 На основу плана рада или налога које добија од начелника службе, лекара, школе или неке друге
организације, посећује породицу у којој остварује своју делатност;

 Зависно од популације има свој садржај рада;
 Стара се о обезбеђивању повољних услова трудница у породичној средини и саветује је да се

редовно јавља лекару, а нарочито при појави првих знакова грипа и других вирусних инфекција
(рубеоле, хепатита, морбилеа и др.) имајући у вуди њихово штетно дејство на развој плода;

 Указује трудници на негу и хигијени тела за време трудноће, припрема трудницу за дочек новог
члана, даје савете за новорођенче, упућује да редовно посећује саветовалиште за труднице
односно специјалисту гинекологије, упознаје трудницу са штетним дејством алкохола и никотина
и саветује да се клони узимања свих лекова, осим оних које добија од свог изабраног лекара;

 Код бабињаре указује на значај одржавања личне хигијене, води бригу о брадавицама, санира
регаде да не би дошло до маститиса, саветује редовно мауелно пражњење дојки, саветује
одговоарајућу исхрану, упознаје бабињару са сексуалним животом;

 Мајци са новорођенчетом објашњава значај природне исхране, демонстрира правилно облачење,
поучава и демострира начин припремања оброка за дете на вештачкој исхрани, према потреби
збрињава пупчану рану и гранулом пупка, третира сор , спроводи изолацију новорођенчета у
породици оболелих, а у социјално угроженим породицама предузима мере за смештај
новорођенчета у одговарајућу установу и стара се о смештају незбринуте и ванбрачне деце у
одговоарајуће установе заједно са социјалним радником;

 У посети одојчета сестра прати психомоторни развој и упознаје родитеље о правилној исхрани,
значају вакцинације, упућује мајку и оболело одојче у одговарајућу здравствену организацију,
посвећује пажњу одојчету које живи у несређеним породичним приликама (хронични болесници у
породици, алкохоличари, разведени родитељи) и предузима потребне мере са одговарајућим
службама и органима;

 Прати развој малог и предшколског детета и даје одговарајућа упутства;
 У посети старој и изнемоглој особи, сестра саветује правилну исхрану, хигијену, правилан начин

узимања лекова , мери ТА , обавештава лекара о нађеном стању уколико постоје индикације за
смештај у здравствену организацију или дом за старе, предузима одговарајуће мере заједно са
социјалним радником;

 Патронажна сестра обавља кућну посету код оболелих од дијабета, малигних обољења, ендемског
нефрита, од заразног хепатита и др.;

 Поред рада патронажне сестре у породици њен рад се огледа и у школи и у месној заједници, у
предшколским и школским установама где држи предавања и групни рад користећи при томе
најсавременија очигледна здравствено васпитна средства;

 О свом раду патронажна сестра води прописану документацију;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара главној сестри службе и начелнику јединице.

б)Услови за обављање послова:
Виша медицинска школа или Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно
VI или IV степен стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 4
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1.5 ОДСЕК ЗА ФАРМАЦЕУТСКО СНАБДЕВАЊЕ

17.Радно место: Фармацеутски техничар

а ) Опис послова:
 Обавља фармацеутску здравствену делатност у здравственој установи и одговоран је у одсеку

за фармацеутско снабдевање;
 Одговоран је за снабдевање лековима и вакцинама, складиштење и чување;
 Одговоран је за снабдевање медицинских средстава: санитетски материјал, лабораторијски

материјал, лабораторијски реагенси, рендген материјал, стоматолошки материјал, средства за
дезинфекцију, складиштење и чување;

 Врши редовну дистрибуцију лекова и других медицинских средстава у све службе Дома
здравља и евидентира исте преко образаца требовања;

 Прикупља и даје информације непосредним руководиоцима о функционисању,стању,
снабдевености и проблемима који се јављају у одсеку;

 Учествује у изради плана набавке лекова и  медицинских средстава у складу са већ
уговореним годишњим финансијским средствима;

 Учествује у пословима планирања, реализације и достављању извештаја о јавним набавкама;
 Oбавља складиштење лекова и вакцина ( хладни ланац ) и води евиденцију о мерењу

температуре;
 Обавља проверу евиденције рокова употребе лекова и одређених врста медицинских

средстава;
 Обавља периодично укључивање дестилационог апарата и складиштење дестиловане воде за

потребе служби Дома здравља;
 Врши магистралну припрему раствора за потребе служби Дома здравља;
 Врши пријем, евидентирање прослеђивање и писање извештја о донацији у виду лекова,

апарата и других врста медицинских средстава;
 Води интерну апотеку Дома здравља, набавља, чува и издаје лекове по требовању;
 Води рачуна о исправности и року употребе лекова, набавља филмове, хемикалије и други

материјал неопходан за рад, издаје и одговара за лекове који садрже опојне дроге и
психомоторне супстанце;

 Води потребну документацију о промету лекова и магацинску картотеку;
 Припрема редовне и периодичне извештаје по утрошку лекова;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара главној сестри службе и начелнику јединице.

б)Услови за обављање послова:
Средња фармацеутска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
фармацеутске струке

в)Број извршилаца:1
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18.Радно место: Спремачица

а ) Опис послова:
 Свакодневно одржава хигијену радних просторија у Дому здравља и у амбулантама на терену;
 Свакодневно одржава хигијену чекаоница, ходника, степеништа, улаза, непосредне околине

зграда Дома здравља;
 Чисти и дезинфикује амбуланте и тоалете;
 Брине о чистоћи и исправности прибора за одржавање хигијене;
 Ради на одвајању отпадног материјала који се депонује;
 Скупља, пере и дезинфикује све лабораторијске и остале посуде;
 По потреби разноси пошту и предаје пазар;
 Ради на одржавању зелених површина;
 Врши утовар и истовар робе и материјала;
 Обавезно пријављује сваки квар настао у току редовног радног времена  надлежнима и то на

вратима, намештају, електричним, водоводним и канализационим инсталацијама;
 Врши требовање средстава потребних за обављање послова и радних задатака описаних напред;
 По потреби службе врши и друге овде не наведене послове у оквиру своје струке односно

стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара непосредном руководиоцу и главној сестри Дома здравља.

б)Услови за обављање послова:
Основна школа односно I степен стручне спреме

в)Број извршилаца: 1

2) СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ЖЕНА

2.1 ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

1.Радно место: Доктор медицине – специјалиста педијатрије

а ) Опис послова:
Обавља све послове описане за изабраног лекара уз коришћење стручних сазнања стечених током

специјализације:
 Први лекарски преглед,
 узимање анамнестичких података о симптомима обољења,
 сагледавање општег стања и развоја детета,
 општи клинички преглед и преглед по системима,
 достављање дијагнозе,
 прописивање терапије,
 давање савета у погледу лечења и хигијенско дијететског режима,
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 по потреби: упућивање на друге специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе или
на стационарно лечење,

 пријављивање заразног или другог обољења које подлеже обавезном пријављивању,
 давање налога патронажној сестри за посету детету са назначеним садржајем,
 издавање налога за ортопедска помагала, за превоз санитетским колима са пратиоцем,
 отварање боловања родитељу ради оболелог детета,
 заказивање поновног прегледа,
 лекар специјалиста педијатар може бити консултант другим лекарима у установи и ван

установе,
 издаје лекарска уверења о здравственом стању детета на захтев родитеља,
 издаје потврде на захтев судова,
 упућује на операцију и даје мишљење за оперативне захвате,

Поновни лекарски преглед:
 успостављање контакта са пратиоцем оболелог,
 узимање анамнестичких података у току болести од претходног до поновног прегледа,
 анализа добијених рентгенских, лабораторијских, и других специјалистичких налаза, контролни

лекарски преглед, прописивање терапије,
 давање мишљења о здравственом стању детета ради одласка у установу за колективни живот

(јасле, обданиште, летовалиште и др.)
 закључивање боловања, издавање извештаја и привременој неспособности за рад родитељу ради

неге оболелог детета и заказивање поновног прегледа и др.
Лекарски преглед новорођенчета у кућним условима:
 успостављање контакта са породицом и породиљом,
 узимање анамнестичких података о току трудноће и порођаја, и података о новорођенчету,
 преглед новорођенчета и упознавање са општим стањем (стање кука, урођених аномалија,

евентуалних повреда при порођају и др.)
 упознавање са хигијенским условима у кући код новорођенчета и социјалним условима у

породици,
 негом и начином исхране, оцена способности за бесежирање или контролу БЦГ вакцине,

преписивање витаминских препарата, давање савета о нези новорођенчета, о одржавању
хигијенских услова у кући, издавање налога за посету патронажме сестре, заказивање доласка у
саветовалиште.

По потреби: лекар врши обраду пупка, контролише БЦГ вакцину и прописује терапију,
Лекарски преглед одојчета:
 узимање анамнезе и упознавање са општим стањем, при развоју детета, преглед органа и

органских система, контрола стања зуба и спроведених вакцинација, оцена развоја, психичких и
статичких функција, постављање дијагнозе, упознавање родитеља са нађеним стањем при
прегледу, давање упутстава за правилну негу и исхрану,

 По потреби упућује на спеицијалистичке и друге прегледе,
 Врши анализу добијених резултата, давање налога за патронажну посету, планира разговор са

родитељима о заштити од заразних болести, вакцинације, нези и исхрани,
 Врши систематске прегледе одојчета у III,VI,IX и XII месецу,
Лекарски преглед пре упућивања детета у установу за колективни боравак:
 узимање допунских анамнестичких података, клинички преглед упућивање у лабораторију, (брис

носа, грла, ждрела, преглед столице на паразите),
Лекарски преглед детета пред упис у основну школу:
 анализа постојеће медицинске документације, узимање анамнезе контрола спроведених

вакцинација и ревакцинација, општи и клинички преглед, преглед по системима, оцена начина
говора детета са посебном пажњом  на појаву муцања, дисфоније и др. Оријентациони преглед
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вида и слуха, оријентациони неуролошки преглед, оцене психичког и физичког стања детета,
давање мишљења у писменој форми о способности детета за упис у школу,

Лекарски преглед за превремени полазак детета у школу,
 успостављање контакта са дететом, анализа постојеће медицинске документације, узимање

допунских анамнестичких података, општи клинички преглед и преглед по системима, оцнеа
начина говора детета, са посебном пажњом на појаву муцања, дисфоније и др. Оцене прихичког и
физичког стања детета, контрола спроведених вакцинација и ревакцинација, давање мишљења у
писаној форми о способности детета за упис у школу, а уз претходно прибављено мишљење
психолога и педагога,

По потреби упућивање на специјалистичке, рентгенске и друге прегледе, у случају откривања
патолошких стања упућивање на испитивање и даље лечење и комисији за категоризацију ометених у
психофизичком развоју и др.
По потреби: према аномалијама упућивање и на друге специјалистичке прегледе.
Давање вакцине:
 лекарски преглед непосредно пре извођења вакцине, давање савета у вези спроведене

вакцинације, ради утврђивања евентуалних контраиндикација з апримену вакцине, давање савета
у вези спроведене вакцинације, по потреби: заказивање контролног прегледа, ради оцене
успешности вакцинације и др.

Преглед ученика у продуженом боравку и и нтернату:
 општи преглед и преглед по системима, са посебним освртом на контакна обољења (паразитозе),

разговор са руководиоцем о проблемима о раду са децом који не може да учествује здравствени
радник.,

Систематски преглед ученика:
 заказивање систематског прегледа, по претходно договореном плану са стручним телом школе,

контрола спроведених вакцинација, ревакцинација, антропометријска мерења, контрола вида,
слуха, зуба, плантограм, општи преглед и преглед по системима, тензија, лабораторија крви и
мокраће, анализе нађених разултата, позив родитељима за планирани разговор по нађеном стању,
писање извештаја, предлог санбационих мера у школи, по потреби упућивање ученика на даље
испитивање и лечење у вези са нађеним стањем.

Лекарски преглед ученика за дневни боравак:
 анализа постојеће мед документације, узимање допунских анамнестичких података, клинички

преглед, упућивање у лабораторију (брис ноас, ждрела и преглед столице на паразите) по
потреби: упућивање на рентгенске и консултативне специјалистичке прегледе, предузимање
потребног лечења и др.

Преглед ученика за издавање лекарског уверења:
 анализа постојеће мед документацине, узимање анамнезе, описивање у образац, лекраског

уверења, клинички преглед по системима упућивање на рентгенски преглед плућа и
лабораторијске прегледе (крвна слика, мокраћа) и нализа добијених разултата, попуњавање
прописаног обрасца и давање мишљења о утврђеном yдравственом стању прегледаног. По
потреби: упућивање на консултатине специјалистичке, лабораторијске и др. прегледе.

 Обавља и друге послове који одговарају  његовој стручној спреми и стеченим знањима утврђене
законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;

 Прима налоге од шефа организационе јединице, коме непосредно одговара за свој рад.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет и специјализација из педијатрије односно VII 2 степен стручне спреме

медицинских наука.

в)Број извршилаца:1
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2.Радно место: Медицинска сестра у интервенцији Одсекa за здравствену заштиту
предшколске деце

а ) Опис послова:
 Асистира лекару у амбуланти и интервенцији при прегледу и указивању помоћи пацијентима;
 Даје терапију, све врсте инјекција: припрема потребан материјал, и одговарајуће медикаменте,

припрема поља за апликацију, апликује медикаменте уз контролу општих и локалних реакција у
установи: интравенских, интрамускуларних, субкутаних, фракционо давање серума;

 Врши давање ињекција у стану: интравенских, интрамускуларних и субкутаних;
 Обрађује површинске ране без сутура: припрема интрумената и материјала за рад, припрема

пацијената и поља за инцизију, обрада ране, завој и збрињавање детета;
 По потреби даје антитетанусни серум;
 Обрађује пупак код новорођенчета, припрема дете и материјала за рад, даје потребна упутстава за

правилну негу пупка и детета;
 Припрема дете и матријал за рад за третман булозног дерматита код новорођенчета, врши

скидање була, третман оболеле коже, збрињавање детета, давање потребних упутстава за даљу
негу оболеле коже и неге детета;

 Припрема материјал и интрумента за превијање , припрема пацијента и поље за рад, обавља
превијања, заказује поновно превијање;

 Код дисторзија по обављеном прегледу ставља фиксациони завој, даје савет о даљем лечењу;
 Ставља привремене имобилизације, мале транспортне имобилизације са удлагама, обезбеђење

транспорт са пратиоцем;
 Припрема пацијента и врши снимање стандардног ЕКГ као и осталих ЕКГ;
 Врши давање кисеоника;
 Укључује инхалатор по налогу лекара;
 Учествује у осталим медицинским интервенцијама;
 Стара се о снабдевености интервенције потребним медикаментима и инструментима;
 Одговара за стерилност при пружању интервенција;
 Ради на стерилизацији и припреми материјала за одређене медицинске радње ( газе, туфере);
 Свакодневно контролише исправност медицинских апарата, брине о  стерилизацији инструмента,

контролише хигијену просторија;
 Врши припрему и давање вакцине и збрињавање места апаликације, давање савета у вези

спроведене вакцинације;
 Заказујe поновни преглед ради утврђивања успешности вакцинације;
 Обавља превентивни рад: систематске прегледе и вакцинације у граду и на терену, односно по

селима;
 Требује лекове за службу, контролише потрошњу и исправност ампулиране терапије, требује

потрошни материјал и контролише потрошњу истог;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Рукује повереним апаратима, инструментима и другим средствима рада на месту рада, врши

одржавање истих у исправном стању;
 Води сву неопходну евиденцију о пруженим услугама (дневну, месечну и осталу);
 Уноси потребне податаке у медицинску документацију;
 Фактурише све извршене услуге – прегледе;
 За случај потребе позива возача санитетског возила и прати болесника до стационарне установе;
 Одговорна је за свој стручни рад као и за сав административни део посла који спада у њен домен;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.
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б )Услови за обављање послова:
Виша медицинска школа или Средња медицинска школа педијатријског или општег смера са

положеним стручним испитом односно VI или IV степен стручне спреме медицинске струке.

в )Број извршилаца: 2

3.Радно место: Медицинска сестра у Одсеку за здравствену заштиту предшколске
деце

а ) Опис послова:
 Учествује у тимском раду (лекар – медицинска сестра);
 У ординацији, у тимском раду са лекаром: припрема све што је потребно за рад (шпатула,

топломер, апарат за крвни притисак) и води прописну документацију;
 Обавља први контакт са пацијентом - узимање здравствене легитимације,  провера исправности

исте;
 Врши пријем здравствених књижица код изабраног лекара и даје потребна објашњења;
 Ради у картотеци, отвара и издаје здравствене картоне, мери деци температуре, врши тријажу

болесне деце;
 Заказује прегледе код изабраног лекара;
 Проналази здравствене картоне у картотеци;
 Врши прослеђивање здравственог картона изабраном лекару, уредно води и враћање картона на

своје место по обављеном прегледу;
 Води протокол куративе, дневник лекарских уверења, књигу заразних обољења;
 Испуњава заглавља рецепата, специјалистичких и болничких упута;
 Фактурише све извршене услуге – прегледе;
 Обавља превентивни рад: систематске прегледе и вакцинације у граду и на терену, односно по

селима;
 Обавља периодичне посете предшколским установама;
 Води протокол превентиве;
 Активно учествује у здравствено васпитном раду;
 Одговорна је за свој стручни рад као и за сав административни део посла који спада у њен

домен;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа, педијатријског или општег смера са положеним стручним испитом
односно IV степен стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 1
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2.2 ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

4.Радно место: Доктор медицине у Одсеку за здравствену заштиту школске деце

а ) Опис послова:
 Прегледа и одређује терапије за оболелу децу школског узраста, присуствује код давања

парентералне терапије деци свих узраста;
 Упућује оболелу децу на консултативне прегледе код специјалиста других грана и примењује

предложене терапије;
 Обавља послове избраног лекара у складу са законом;
 Евидентира у здравствени картон или протокол све предузете мере,уноси податке у

електронски картон пацијента;
 Води евиденцију и пријаву заразних обољења, предузима потребне мере у случају епидемије;
 Упућује децу на болничко лечење према индикацијама, даје савета родитељима у погледу неге

и исхране деце;
 Отвара боловања родитељима ради неге оболеле деце и упућује на комисију ради пружања

истог;
 Даjе предлог за лечење у бањско-климатским лечилиштима према индикацијама;
 Саветује родитеље у погледу исхране деце, обавља прегледе деце пре вакцинисања и одређује

време и врсте вакцине;
 Прати раст и развоја деце, превентивни рад код уочених мана;
 Врши систематски и контролни преглед школске деце са праћењем раста и развоја, упућивање

деце код којих су уочене мана и болести код одговарајућег специјалисте или у одговарајућу
установу;

 Одржава медицинска предавања за децу и родитеље, обилази школске установе и саветује у
погледу медицинских потреба истих установа;

 Доставља извештаје о квалитету рада и периодичне извештаје;
 Контролише исправности фактурисаних обавеза;
 Стара се извршењу плана рада;
 Контролише вођење медицинске документације и извештаја;
 Ради на здравственом васпитању и просвећивању деце;
 Спроводи упутства Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања

здравствене заштите;
 Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим

прописима;
 Обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара шефу службе.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет и положен стручни испит односно VII1 степен стручне спреме медицинских
наука

в)Број извршилаца: 1
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5.Радно место: Медицинска сестра у интервенцији Одсекa за здравствену заштиту
школске деце

а ) Опис послова:
 Асистира лекару у амбуланти и интервенцији при прегледу и указивању помоћи пацијентима;
 Даје терапију, све врсте инјекција: припрема потребан материјал, и одговарајуће медикаменте,

припрема поља за апликацију, апликује медикаменте уз контролу општих и локалних реакција у
установи: интравенских, интрамускуларних, субкутаних, фракционо давање серума;

 Врши давање ињекција у стану: интравенских, интрамускуларних и субкутаних;
 Обрађује површинске ране без сутура: припрема интрумената и материјала за рад, припрема

пацијената и поља за инцизију, обрада ране, завој и збрињавање детета;
 По потреби даје антитетанусни серум;
 Припрема материјал и интрумента за превијање , припрема пацијента и поље за рад, обавља

превијања, заказује поновно превијање;
 Код дисторзија по обављеном прегледу ставља фиксациони завој, даје савет о даљем лечењу;
 Ставља привремене имобилизације, мале транспортне имобилизације са удлагама, обезбеђење

транспорт са пратиоцем;
 Припрема пацијента и врши снимање стандардног ЕКГ као и осталих ЕКГ;
 Врши давање кисеоника;
 Укључује инхалатор по налогу лекара;
 Учествује у осталим медицинским интервенцијама;
 Стара се о снабдевености интервенције потребним медикаментима и инструментима;
 Одговара за стерилност при пружању интервенција;
 Ради на стерилизацији и припреми материјала за одређене медицинске радње ( газе, туфере);
 Свакодневно контролише исправност медицинских апарата, брине о  стерилизацији инструмента,

контролише хигијену просторија;
 Врши припрему и давање вакцине и збрињавање места апаликације, давање савета у вези

спроведене вакцинације;
 Заказујe поновни преглед ради утврђивања успешности вакцинације;
 Обавља превентивни рад: систематске прегледе и вакцинације у граду и на терену, односно по

селима;
 Требује лекове за службу, контролише потрошњу и исправност ампулиране терапије, требује

потрошни материјал и контролише потрошњу истог;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Рукује повереним апаратима, инструментима и другим средствима рада на месту рада, врши

одржавање истих у исправном стању;
 Води сву неопходну евиденцију о пруженим услугама (дневну, месечну и осталу);
 Уноси потребне податаке у медицинску документацију;
 Фактурише све извршене услуге – прегледе;
 За случај потребе позива возача санитетског возила и прати болесника до стационарне установе;
 Одговорна је за свој стручни рад као и за сав административни део посла који спада у њен домен;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Виша медицинска школа или Средња медицинска школа педијатријског или општег смера са
положеним стручним испитом односно VI или IV степен стручне спреме медицинске струке.

в)Број извршилаца: 1
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6.Радно место: Медицинска сестра у Одсеку за здравствену заштиту школске деце

а ) Опис послова:
 Учествује у тимском раду (лекар – медицинска сестра);

 У ординацији, у тимском раду са лекаром: припрема све што је потребно за рад (шпатула,
топломер, апарат за крвни притисак) и води прописну документацију;

 Обавља први контакт са пацијентом - узимање здравствене легитимације,  провера исправности
исте;

 Врши пријем здравствених књижица код изабраног лекара и даје потребна објашњења;
 Ради у картотеци, отвара и издаје здравствене картоне, мери деци температуре, врши тријажу

болесне деце;
 Заказује прегледе код изабраног лекара;
 Проналази здравствене картоне у картотеци;
 Врши прослеђивање здравственог картона изабраном лекару, уредно води и враћање картона на

своје место по обављеном прегледу;
 Помаже лекару код обављања лекарских прегледа: мерење телесне масе, висине, обима груди и

сл.;
 Води протокол куративе, дневник лекарских уверења, књигу заразних обољења;
 Испуњава заглавља рецепата, специјалистичких и болничких упута;
 Фактурише све извршене услуге – прегледе;
 Обавља превентивни рад: систематске прегледе и вакцинације у граду и на терену, односно по

селима;
 Обавља здравствено васпитни рад, рад у групи са ученицима, саветовање са родитељима и

наставницима;
 Води протокол превентиве;
 Активно учествује у спровођењу здравственог васпитања деце;
 Одговорна је за свој стручни рад као и за сав административни део посла који спада у њен

домен;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа, педијатријског или општег смера са положеним стручним испитом
односно IV степен стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 1

2.3 ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

7.Радно место: Доктор медицине – специјалиста гинекологије и акушерства

а ) Опис послова:
Обавља све послове описане за изабраног лекара уз коришћење стручних сазнања стечених током
специјализације:

 Специјалистички гинеколошки преглед, постављање дијагнозе, колпоскопски прегледи,
одређивање и прописивање терапије, давање упутства и савета у погледу лечења и хигијенско
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дијететског режима, уписивање података у медициснку документацију, давање извештаја
ординирајућем лекару;

 Поновни специјалистички гинеколошки преглед: допуна анамнестичких података о току
болести од претходног до поновног прегледа, анализа медицинске документације, обављање
гинеколошког прегледа, утврђивање дијагнозе и ефикасности примењене терапије,
прописивање даље терапије, давање упутстава и савета за даље лечење, уписивање података и
налаза у медицинску документацију, давање мишљења ординирајућем лекару о даљем
третману и лечењу болесника;

 По потреби узимање вагиналног секрета за преглед степена чистоће, узимање цервикалног
бриса на Папаниколај, узимање бриса на цитохормонални преглед, колпоскопски преглед,
упућивање пацијената по потреби за лабораторијске анализе, консултативне специјалистичке
прегледе, лекарску комисију или на стационарно лечење уз евентуално обезбеђење
транспорта;

 Предузимање посебних интервенција у циљу лечења (инцизије, скарификације, абразије и сл.);
 Оцена радне способности, отварање и закључивање боловања, попуњавање хранаринских

дознака и заказивање контролног прегледа.
 Специјалистички гинеколошки преглед са обрадом болеснице за упућивање на лекарску и

инвалидску комисију;
 Узимање материјала за помоћне дијагностичке методе;
 Обављање медицинских интервенција;
 Систематски гинеколошки преглед;
 По потреби упућивање на допунске лабораторијске анализе, специјалистичке консултативне

прегледе;
 Анализа добијених података и резултата, упућивање на даље испитивање и лечење у

стационарне здравствене установе;
 Специјалистички гинеколошки преглед у саветовалишту за труднице;
 Заказивање поновног прегледа и уписивање података и налаза у медицинску документацију;
 По потреби упућивање труднице на друге специјалистичке и лабораторијске прегледе,

отварање и закључивање боловања, давање мишљења о промени радниг места и заказивање
поновног прегледа труднице у саветовалишту;

 Поновни специјалистички гинеколошки преглед труднице у саветовалишту: обављање свих
послова и радних задатака описаних напред као и обављање по потреби следећег: отварање
породиљског одсуства, одређивање термина порођаја, договарање са трудницом где ће се
порођај обавити, упознавање труднице са законским прописима о заштити труднице, мајке и
детета;

 Прописивање контрацептивног средства и давање упутстава и савета за примену
контрацептивних средстава;

 Користи ултразвук у дијагностичке сврхе;
 Организује рад и врши стручну контролу рада у служби за здравствену заштиту жена;
 Учествује у изради плана и програма рада службе и стара се о извршењу плана рада;
 Учествује у здравственом васпитавању и просвећивању жена;
 Води прописану медицинску документацију;
 Контролише вођење медицинске документације и извештаја;
 Контролише исправност фактурисаних обавеза;
 Спроводи упутства Министарства здравља и других надлежних органа у погледу пружања

здравствене заштите, учествује у националним програмима скрининга;
 Стручно се усавршава ради одржавања и унапређивања квалитета рада, што представља услов

за добијање односно обнављање лиценце;
 На захтев ОУП-а или правосудних органа издаје лекарске извештаје;
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 Обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми и стеченим знањима
утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;

 За свој рад одговара шефу службе.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет и специјализација из гинекологије, односно VII 2 степен стручне спреме
медицинских наука.

в)Број извршилаца:1

8.Радно место: Медицинска сестра у Одсеку за здравствену заштиту жена

а ) Опис послова:
 Асистира лекару код гинеколошких интервенција;
 Врши припрему и стерилизацију свих инструмената неопходних за рад у амбуланти и води књигу

контроле стерилизације;
 Врши прање, сушење, талкирање и стерилизација рукавица и спекулума;
 Врши припрему и помаже при интервенцијама;
 Ради пратеће послове са лекаром при обављању првих и поновних прегледа и све што је потребно

у третману и интервенцијама било у ординацијама или саветовалиштима;
 Врши припрему цитолошког размаза, уколико је едукована за вршење истих;
 Спрема и интрументе за интервенције и рад у амбулантама и саветовалиштима;
 Дужна је да указује помоћ при хитним медицинским интервенцијама, било гинеколошким

случајевима или акушерским;
 Обевезна је да организује транспорт болеснице;
 Води рачуна о целокупној хигијени у амбуланти;
 Припрема пацијенте за преглед и интервенције;
 Обавља све послове администрације на пријему пацијенткиња;
 Обавља пријем књижица и тражење картона и сређивање, спремање ординација;
 Врши давање обавештења пацијентима усмено или путем телефона;
 Требује лекове и сав потребан санитетски и штампани материјал потребан за рад службе;
 Води дневну евиденцију извршених прегледа и услуга и исте уноси у рачунар за израду

електронске фактуре,води протокол болесника;
 Обевезна је да води уредну документацију у раду са лекаром, да попуњава предвиђене формуларе,

врши пријаву одређених обољења, води статистичку документацију, попуњава рецепте, болничке
и специјалистичке упуте;

 У току рада врши наплату партиципације за прегледе и услуге од пацијената и исту што пре
доставља надлежној служби;

 Обавља здравствено васпитни рад у циљу подизања здравствене културе жена;
 Заказује лекарске прегледе пацијентима;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
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Средња медицинска школа, акушерског или општег смера са положеним стручним испитом односно
IV степен стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 1

9.Радно место: Спремачица

а ) Опис послова:
 Свакодневно одржава хигијену радних просторија у Дому здравља и у амбулантама на терену;
 Свакодневно одржава хигијену чекаоница, ходника, степеништа, улаза, непосредне околине

зграда Дома здравља;
 Чисти и дезинфикује амбуланте и тоалете;
 Брине о чистоћи и исправности прибора за одржавање хигијене;
 Ради на одвајању отпадног материјала који се депонује;
 Скупља, пере и дезинфикује све лабораторијске и остале посуде;
 По потреби разноси пошту и предаје пазар;
 Ради на одржавању зелених површина;
 Врши утовар и истовар робе и материјала;
 Обавезно пријављује сваки квар настао у току редовног радног времена  надлежнима и то на

вратима, намештају, електричним, водоводним и канализационим инсталацијама;
 Врши требовање средстава неопходно потребних за обављање послова и радних задатака

описаних напред;
 По потреби службе врши и друге овде не наведене послове у оквиру своје струке односно

стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара непосредном руководиоцу и главној сестри Дома здравља.

б)Услови за обављање послова:
Основна школа односно I степен стручне спреме

в)Број извршилаца: 1

3) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА  ДЕЛАТНОСТ

3.1 ОДСЕК ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

1.Радно место: Доктор медицине – специјалиста интерне медицине

а ) Опис послова:
 Организује, стручно контролише и руководи радом интернистичке специјалистичке

амбуланте;
 Учествује у изради плана и програма рада специјалистичке интернистичке амбуланте;
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 Извршава послове превенције , дијагностике, терапије и интервенције у примарној
здравственој заштити;

 Обавља специјалистички интернистички преглед, као и поновни преглед, постављање
дијагнозе, одређивање и прописивање ургентне терапије (ампулираних лекова), давање савета
у погледу лечења и хигијенско дијететског режима, оцена радне способности, уношење у
картон података добијених анамнезом, објективни налаз, дијагноза, терапије и количине лека,
начину узимања, лабораторијске налазе и друго;

 Исписивање извештаја о нађеном стању, дијагнози, терапији и радној способности надлежном
лекару или одговарајућим комисијама (даје оцену и мишљење за ЛК, суд, бањско-климатско
лечење) као и оцену и мишљење о стању кардиоваскуларног система, ради извођења
оперативног захвата, примене медицинске рехабилитације и сл;

 По потреби заказивање контролног прегледа и давање налога поливалентној патронажној
сестри за патронажну посету, хроничним болесницима и болесницима оболелим од
дијабетеса;

 Врши интерпретацију ЕКГ налаза и води медицинску документацију;
 По потреби изводи дефибрилацију срца и реанимацију кардиолошких болесника;
 Указује хитну медицинску помоћ;
 Спроводи здравствено васпитни рад: рад са појединцем, рад у мањој групи ;
 Организује рад саветовалишта за дијабетичаре и учествује у његовом раду са медицинском

сестром;
 Oбавља специјалистички интернистички преглед у стану болесника у изузетним случајевима

на захтев ординирајућег лекара;
 Сарађује са болничким оделењима за унутрашње болести као и са свим службама Дома

здравља а посебно са ординирајућим лекарима;
 По потреби а по налогу начелника службе обавља и друге овде не наведене послове у оквиру

своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад је одговаран начелнику службе.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из области интерне медицине
односно VII2 степен стручне спреме медицинских наука

в)Број извршилаца: 2

2.Радно место: Струковна ( Виша) медицинска сестра у специјалистичко –
консултативним службама

а ) Опис послова:
 Организује и координира рад медицинских сестара у оргнизационој јединици;
 Помаже и по потреби замењује запослене који су оправдано спречени да обављају послове и

задатке медицинске сестре/техничара;
 Врши надзор над стручним радом медицинских сестара и осталог особља организационе

јединице, пружа им неопходну стручну помоћ и учествује у оцени њиховог рада;
 Стара се о извршењу преузетих задатака, и подношењу неопходних извештаја;
 Одговорна је за вођење прописане медицинске документације;
 Свакодневно фактурише услуге за осигуранике;
 Свакодневно контролише исправност медицинских апарата,  контролише хигијену просторија;
 Требује потрошни материјал за службу и контролише потрошњу истог;
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 Утврђује идентитет пацијената (лична карта и здравствена легитимација) и проналази или отвара
здравствени картон;

 Уписује у регистар и у протокол специјалистичке амбуланте све пацијенте прегледане у
интернистичкој амбуланти;

 Попуњава у хитним случајевима заглавља упута за болничко лечење;
 Обавља тријажу пацијената;
 Припрема пацијента и апарате за преглед и асиситира лекару код прегледа;
 Спроводи мерење виталних знакова – пулс, температуру, притиска;
 Врши снимање стандардног ЕКГ као и осталих ЕКГ;
 По потреби и налогу интернисте врши давање свих врста инјекција, припремање и укључивање

инфузије узимање и материјала за лабораторијске анализе;
 Контролише вођење посебног регистра и картотеке за дијабетичаре;
 По потреби и у изузетним случајевима са интернистом учествује при прегледу болесника у стану;
 Обавља здравствено васпитни рад као облик превентивног рада са појединцем, мањом групом и

већом групом;
 Пратилац је тешких и непокретних болесника при транспорту на болничко лечење;
 Обавља послове свог радног места и друге послове по налогу начелника организационе јединице.
 За свој рад одговара главној сестри службе и начелнику организационе јединице.

б )Услови за обављање послова:
Висока или Виша медицинска школа односно VI2 или VI1 степен стручне спреме медицинске
струке са положеним стручним испитом

в )Број извршилаца: 1

3.Радно место: Медицинска сестра у интернистичкој амбуланти

а ) Опис послова:
 Утврђује идентитет пацијената (лична карта и здравствена легитимација) и проналази или

отвара здравствени картон;
 Уписује у регистар и у протокол специјалистичке амбуланте све пацијенте прегледане у

интернистичкој амбуланти;
 Попуњава у хитним случајевима заглавља упута за болничко лечење;
 Обавља тријажу пацијената;
 Припрема пацијента и апарате за преглед и асиситира лекару код прегледа;
 Спроводи мерење виталних знакова – пулс, температуру, притиска;
 Врши снимање стандардног ЕКГ као и осталих ЕКГ;
 По потреби и налогу интернисте врши давање свих врста инјекција, припремање и

укључивање инфузије и узимање материјала за лабораторијске анализе;
 По потреби попуњава образце за лабораторијске и РТГ налазе;
 Води посебан регистар и картотеку за дијабетичаре;
 Свакодневно фактурише услуге за осигуранике;
 Наплаћује услуге лицима која нису осигурана ни по једном основу и врши наплаћивање

партиципације;
 По потреби и у изузетним случајевима са интернистом учествује при прегледу болесника у

стану;
 Обавља здравствено васпитни рад као облик превентивног рада са појединцем, мањом групом

и већом групом;
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 Одржава апарате који се налазе у употреби у интернистичкој специјалистичкој амбуланти и
пријављује кварова истих ;

 Пратилац је тешких и непокретних болесника при транспорту на болничко лечење;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке

в)Број извршилаца: 2

3.2 ОДСЕК ЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОШКУ ЗАШТИТУ

4.Радно место: Доктор медицине – специјалиста пнеумофтизиолог

а ) Опис послова:
Обавља све послове и радне задатке предвиђене нормативима и стандардима
медицинског рада из области пнеумофтизиологије:
 први преглед- пнеумофтизиолошки,
 поновни специјалистичко- консултативни преглед,
 указује хитну медицинску помоћ,
 тест функције плућа и дисајних путева,
 терапеутске процедуре која се односе на болести плућа и дисајних путева,
 електрофизиолошко снимање везано за кардиоваскуларни систем – ЕКГ,
 обавља детаљне систематске прегледе одраслих, предузима мере и савете код откривених

заразних обољења.
 Рано откривање оболелих путем рентгенских и општих лекарских прегледа (серијским

прегледима свог становништва или појединих колектива, периодичним прегледима угрожених
особа,прегледима и обрадом појединаца које упућују друге службе или се сами јављају у службу);

 Организовање и надзор над спровођењем потребних против епидемијских мера на терену заједно
са патронажном службом,хигијенско-епидемиолошком службом и органом санитарнеинспекције;

 Спроводи мере за унапређење здравља и превенцију болести плућа;
 Обављање здравствено васпитног рада, индивидуално са сваким болесником и у групама у облику

предавања и очигледним средствима наставе (штампа, филм и др.);
 По потреби упућивање на консултативне специјалистичке и лабораторијске прегледе,

стационарно лечење или на лекарску комисију;
 Специјалстички преглед лица из контакта: узимање анамнезе, преглед постојеће медицинске

документације, клинички и рентгенски преглед плућа, лабораторијска обрада и туберкулинско
тестирање;

 Постављање дијагнозе, давање упутства о заштити од туберкулозе и очувању здравља и
уписивање података и налаза у медицинску документацију;

 По потреби упућивање на консултативни специјалистички преглед или стационарно лечење;
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 Лекарски специјалистички преглед са обрадом за упућивање на лекарско инвалидску комисију,
као и дуги потребни прегледи и анализе за обраду болесника као и попуњавање одговарајућих
образаца прописаних законом;

 Учествује у изради плана и програма ВЦГ вакцинације;
 По потреби а по налогу начелника службе обавља и друге овде не наведене послове у оквиру

своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад је одговаран начелнику службе.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из области пнеумофтизиологије

односно VII 2 степен стручне спреме медицинских наука и специјализацијом из пнеумофтизиологије.

в)Број извршилаца: 1

5.Радно место: Медицинска сестра у Одсеку за пнеумофтизиолошку заштиту

а ) Опис послова:
 Врши пријем пацијената по упуту ординирајућег лекара и по позиву;
 Утврђује идентитет пацијената (лична карта и здравствена легитимација);
 Проналази или отвара здравствени картон и уписује пацијента у протокол;
 Комплетира и доставља целокупну документацију лекару, узима део анамнезе и

епидемиолошких података;
 По потреби попуњава заглавља рецепата, налога за инјекције, упута на консултативне

специјалистичке прегледе и стационарно лечење;
 Попуњава образце патронажног листа, пријављује случајеве активне туберкулозе и

попуњавање образаца за пријаву туберкулозе;
 Упућује позиве лицима из контакта за преглед;
 Уписује у картон податке и налазе који су прикупљени;
 Обавља здравствено васпитни рад, рад са појединцем, рад са мањом групом и рад са већом

групом у облику предавања;
 Фактурише све извршене услуге – прегледе;
 Врши архивирање целокупне докуметације по Правилнику о архивирању;
 По потреби а по налогу непосредног руководиоца врши и друге овде не наведене послове у

оквиру своје струке, односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке

в)Број извршилаца: 1
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3.3 ОДСЕК ЗА ОФТАЛМОЛОШКУ ЗАШТИТУ

6.Радно место: Доктор медицине – специјалиста офталмолог

а ) Опис послова:
 Обавља офталмолошки специјалистички преглед;
 Ради систематске и контролне прегледе, дијагностику и лечење офталмолошких поремећаја;
 Даје налаз, оцену и мишљење о здравственом стању пацијента ординирајућем доктору медицине

или надлежној комисији;
 Обавља узимање анамнестичких података, преглед спољашњих делова ока, преглед

биомикроскопом, испитивање очног притиска (апаланциона тонометрија, тонометријска крива,
механичким тонометром по Сцхиотз-у, провокациони тестови код глаукома) оријентационо
испитивање булбомотора и видне оштрине (на даљину и близину, компјутеризована
рефрактометрија – диоптрон), скијаскопија и рефрактометрија;

 Врши aнализу медицинске документације, постављање радне или коначне дијагнозе, давања
мишљења предлог терапије или медицинског помагала, упућивање на допунске прегледе и
испитивања, односно болничко лечење, едукација пацијената у терапијске сврхе, одређивање
терапије;

 Обавља поновни специјалистичко-консултативни преглед: анализа медицинске документације,
провера ефикасности прописане терапије, поновни клинички општи или циљани преглед, провера
радне или постављање коначне дијагнозе, предлог терапије упућивање на додатна испитивања,
преглед или болничко лечење по потреби, превенција секундарних компликација болести,
едукација пацијената у терапијске сврхе;

 Врши унос података у медицинску документацију;
 Обавља интервенцијe: -Инцизија/ дренажа/ испирање/ аспирација/ одстрањивање течних

продуката упалних процеса предела ока и припојака ока;
-Инструментација која се односи на предео ока и припојака ока;
-Медикација/локална ињекција/ инфилтрација/ апликација лека која се односи на предео ока и
припојака ока;
-Завоји/ тампонада која се односи на предео ока и припојака ока;
-Терапеутска процедура које се односи на предео ока и припојака ока;

 Учествује као део стручног тима при прегледу у склопу „оцене способности за возаче аматере и
професионалце“;

 Врши прегледе деце за упис у средњу школу према Правилнику за упис у текућу школску годину;
 Учествује при обављању претходних, периодичних, ванредних, систематских, циљаних и

поновних прегледа радника;
 Учествује у оцени радне способности пацијената који су упућени од стране лекарске комисије;
 Даје мишљења за излазак на ИК-а;
 Сарађује са офталмолошким болничким оделењима;
 Указује хитну медицинску помоћ из домена офталмологије у установи;
 По потреби а по налогу начелника службе обавља и друге овде не наведене послове у оквиру

своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад је одговаран начелнику службе.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из области офталмологије односно
VII 2 степен стручне спреме медицинских наука
в)Број извршилаца: 1
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7.Радно место: Медицинска сестра у офталмолошкој амбуланти

а ) Опис послова:
 Прима пацијенте по упуту ординирајућег лекара;
 Утврђује идентитет пацијената (лична карта и здравствена легитимација);
 Проналази или отвара здравствени картон и уписује пацијената у протокол;
 Прегледа постојећу документацију и на основу ње врши тријажу пацијената;
 Хитне случајеве уз консултацију специјалисте прима без упута;
 Припрема пацијента и апарате за преглед и асиситира лекару код прегледа;
 Асистира лекару при одређивању визуса, мерења очног притиска, вађења страних тела,

откривању разрокости, узимању бриса ока и кијаскопији итд.;
 Даје терапију према упуту лекара капи, масти и др.;
 Води картотеку и сву прописану документацију;
 Сачињава дневне и месечне извештаје, фактурише извршене услуге и наплаћује

партиципацију;
 Пере и стерилише инструменте;
 Врши требовање лекова и осталог потрошног материјала;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Сређује документацију за архивирање;
 Одржава апарате који се налазе у употреби у офамолошкој специјалистичкој амбуланти и

пријављује кварове истих ;
 Обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене

законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке

в)Број извршилаца: 1

8.Радно место: Спремачица

а ) Опис послова:
 Свакодневно одржава хигијену радних просторија у Дому здравља и амбулантама на терену;
 Свакодневно одржава хигијену чекаоница, ходника, степеништа, улаза, непосредне околине

зграда Дома здравља;
 Чисти и дезинфикује амбуланте и тоалете;
 Брине о чистоћи и исправности прибора за одржавање хигијене;
 Ради на одвајању отпадног материјала који се депонује;
 Скупља, пере и дезинфикује све лабораторијске и остале посуде;
 По потреби разноси пошту и предаје пазар;
 Ради на одржавању зелених површина;
 Врши утовар и истовар робе и материјала;
 Обавезно пријављује сваки квар настао у току редовног радног времена  надлежнима и то на

вратима, намештају, електричним, водоводним и канализационим инсталацијама;
 Врши требовање средстава неопходно потребних за обављање послова и радних задатака

описаних напред;
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 По потреби службе врши и друге овде не наведене послове у оквиру своје струке односно
стручне спреме и осталих радних способности;

 За свој рад одговара непосредном руководиоцу и главној сестри Дома здравља.

б)Услови за обављање послова:
Основна школа односно I степен стручне спреме.

в)Број извршилаца: 1

4) СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ, РАДИОЛОШКУ И
УЛТРАЗВУЧНУ ДИЈАГНОСТИКУ

4.1 ОДЕЉЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

1.Радно место: Магистар фармације– специјалиста биохемије

а ) Опис послова:
 Припрема реагенсе и врши контролу у току рада биохемијских, хематолошких и других

лабораторијских анализа;
 Врши сложене биохемијске анализе;
 Проучава методологију рада а по потреби предлаже надлежним органима увођење нових

биохемијских анализа;
 Обучава лабораторијске техничаре за извођење нових анализа;
 Врши повремену контролу уведених анализа и контролише добијене резултате;
 Контролише квалитет дејонизоване и дестиловане воде;
 Прима реагенсе и врши контролу квалитета реагенса;
 Прати новине у области лабораторијске дијагностике и стара се о њиховој примени у договору

са директором;
 Врши припрему хемикалија и других раствора потребних за рад;
 Стара се да увек на залихи има довољну количину потребних раствора и реагенаса потребних

за рад лабораторије;
 Спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада;
 Врши контролу и баждарење лабораторијских апарата;
 Даје стручна упуства лаборантима и врши контролу њиховог рада;
 Учествује у прављењу плана рада;
 Одговоран је за стручни рад лабораторије;
 По потреби а по налогу начелника службе обавља и друге овде не наведене послове у оквиру

своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад је одговаран шефу службе.

б)Услови за обављање послова:
Фармацеутски факултет са положеним специјалистичким испитом из области биохемије.

в)Број извршилаца: 1
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2.Радно место: Лабораторијски техничар

а ) Опис послова:
I Претходни поступак:

 пријем упута за анализу, уписивање потребних података у протокол,
 прирпема материјала за рад,
 узимање материјала за преглед,
 метода извођења анализе и микроскопирање
 одговара за тачност извршених анализа,

II Садржај рада:
Хематолошке анализе:

 одређивање крвне слике
 бројање еритроцита,
 бројање леукоцита
 одређивање леукоцитарне формуле,
 бројање тромбоцита,
 одређивање времена крварења,
 одређивање седиментације еритроцита,
 одређивање хемоглобина,
 одређивање хемоглобина А1 ц
 одређивање фибриногена

Анализа мокраће:
 целокупни преглед мокраће,
 одређивање специфичне тежине мокраће,
 доказивање ацетона,
 доказивање уробилиногена,
 доказивање уробилина,
 доказивање билирубина,
 седимент мокраће,
 одређивање шећера,
 кватитативно одређивање белачевина
 Алфа-амилазе у мокраћи
Обавља следеће биохемијске анализе:
 одређивање гликозе у серуму,
 одређивање холестерола у серуму,
 одређивање уреје у серуму,
 одређивање креатинина у серуму
 одређивање мокраћне киселине у серуму,
 одређивање фибриногена у плазми,
 одређивање триглицерида у серуму,
 одређивање ХДЛ холестерола у серуму, ЛДЛ-холестерол у серуму
 неорганског фосфора у серуму
 АСТ, АЛТ
 Алфа амилаза
 Укупног билирубина
 Директног билирубина
 Алкалне фосфатазе
 Гама ГТ
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 Одређивање гвожђа у серуму,
III Завршни поступак
 прање и сређивање инструмената и посуђа
 стерилизација интрумената и посуђа,
 уписивање добијених анализа и анализа у медицинску документацију,
 писање извештаја о добијених резултатима,
 издавање извештаја,
 прави дневни извештај анализа,
 пише требовање,
 врши прикупљање биолошког материјала са пунктова,
 врши пријем биолошког материјала који обележава и центрифугира
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 По потреби а по налогу непосредног руководиоца врши и друге овде не наведене послове у

оквиру своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара главној сестри службе .

б)Услови за обављање послова: Средња медицинска школа лабораторијског смера са положеним
стручним испитом односно IV степен стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 5

3.Радно место: Хигијеничар - Перач лабораторијског посуђа

а ) Опис послова:
 Ради на одржавању хигијене свих просторија и санитарних уређаја у Дому здравља,

амбулантама на терену, као и дворишних површина;
 Пере и дезинфикује лабораторијско посуђе, припрема посуђе и средства за рад;
 Учествује у припреми материјала за лабораторијска испитивања, одржава хигијену просторије

и опреме у лабораторији;
 Рукује средње сложеним уређајима и опремом;
 Обавезно пријављује сваки квар настао у току редовног радног времена надлежнима и то на

вратима, намештају, електричним, водоводним и канализационим инсталацијама;
 Врши требовање средстава неопходно потребних за обављање послова и радних задатака

описаних напред;
 По потреби а по непосредног руководиоца врши и друге овде не наведене послове у оквиру

своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара непосредном руководиоцу и главној сестри Дома здравља .

б)Услови за обављање послова:
Основна школа односно II степен стручне спреме

в)Број извршилаца: 1
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4.2 ОДСЕК РАДИОЛОШКЕ И УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

4.Радно место: Доктор медицине – специјалиста радиолог

а ) Опис послова:
 Пре прегледа обавештава се о анамнестичким, лабораторијским и другим резултатима важним

за пацијента који треба да се прегледа;
 Води рачуна о заштити пацијената и радника који раде у зони јонизирајућих зрачења;
 Врши сва снимања у радиологији у оквиру своје специјалности:
 Уводи савремене методе дијагностике и лечења у домену своје специјалности;
 Ради скопије, чита и описује графије, обучава особље у руковању апаратима;
 Узима анамнезе и поставља пацијента у одговарајући положај и стара се за радиоскопију или

радиографију ,вршењу скопије и графије, писање извештаја о нађеном стању при
радиографији техничара;

 Обавља рендгенолошки специјалистички преглед;
 Узимање кратке анамнезе, припрема пацијента и постављање у одговарајући положај за

просветљавање и циљано снимање, уношење контрасног средства, обављање просветљавања и
циљаног снимања, читање снимка и уписивање података и налаза у одговарајућу медицинску
документацију као и исписивање налаза и извештаја ординирајућим лекарима;

 Читање снимака код рендгенографије плућа, медијаститума срца и великих крвних судова,
стандардне рендгенографије појединих делова скелета у једној, две или више експозиција;

 Учествује у изради плана и програма рада рендгенолошке амбуланте;
 Обављање здравствено-васпитног рада;
 По налогу начелника службе обавља и друге овде не наведене послове у оквиру своје струке,

односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад је одговаран шефу службе.

б)Услови за обављање послова:
Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из области радиологије односно VII
2 степен стручне спреме медицинских наука.

в)Број извршилаца: 1

5.Радно место: РО техничар

а ) Опис послова:
 Утврђује идентитет лица које се снима;
 Уписује потребне податке у протокол снимања;
 Узима кратку анамнезу о току болести или повреде пацијента;
 Узимање анамнестичких података од болесника ради утврђивања евентуалне

контраиндикације за извођење радиолошке претраге;
 Према траженој услузи одређује начин и врсту снимања, по потреби консултује лекара; -

припрема пацијента за снимање, врши центрирање и кадрирање поља водећи рачуна о што
мањем оштећењу здравља пацијента;

 Одређује најоптималније могућности рендген апарата, подешавајући мерне инструменте на
командном столу;

 Припрема сва контрастна и остала средства потребна за извођење радиолошких претрага;
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 Припрема радиолошке апаратуре и прибор, као и заштитна средства за извођење
дијагностичке методе;

 Врши одржавање (редовно или ванредно) радиолошке и остале апаратуре, прибора,
инструмената и заштитних средстава за извођење радиолошких претрага;

 Самостално спроводи мере заштите од јонизујућег зрачења;
 Самостално обавља радиографисање болесника стандардним и специјалним радиографским

техникама;
 На снимљенима филмовима после обраде уписује потребне податке, као и на заштитним

кошуљицама и тако одређене филмове доставља за преглед и интерпретацију;
 Код рендтген скопије, припрема пацијента за скопију, асистира лекару, води одговоарајућу

документацију;
 Код ро графије припрема пацијента за снимање;
 Припрема материјал и апарат за снимање, обавља снимање, развија снимке и доставља их

лекару, помаже лекару у припреми пацијената за ултразвук и доплер преглед;
 Врши вођење прописане евиденције о утрошеном материјалу и друге медицинске

документације;
 Стално се стручно усавршава из радиологије;
 Води рачуна о исправности РТГ апарата и осталих средстава неопходних за обављање

описаних послова и радних задатака, а у случају кварова обавештава надлежну службу Дома
здравља;

 Требује касете, рамове, филмове потребних формата и димензија, набавља и припрема
потребне хемикалије (развијач и фиксир), набавља и припрема контрасна средства за скопије и
графије, као и остали потрошни материјал и врши контролу утрошака истих;

 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Обавља и друге послове по налогу непосредно претпостављеног;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови обављања послова:
Висока медицинска школа – смер РО техничара или општи смер са положеним стручним испитом
или Средња медицинска школа општег смера са положеним стручним испитом односно VI или IV
степен стручне спреме медицинске струке.

в)Број извршилаца: 1

6.Радно место: Медицинска сестра у Одсеку радиолошке и ултразвучне
дијагностике

а ) Опис послова:
Обавља пријем пацијената по упуту ординирајућих лекара;

 Утврђује идентитет пацијената (лична карта и здравствена легитимација) и обавља уписивање
у протокол;

 Врши припрему просторија за рад, требује канцеларијски материјал;
 Прегледа постојећу документацију и на основу ње врши тријажу болесника;
 Хитне случајеве уз консултацију специјалисте прима без упута;
 Припрема пацијента и апарате за преглед ;
 Упућује пацијента ка лекару, оверава упуте, врши вођење дневних и месечних извештаја, као и

остале медицинске документације и евиденција;
 Фактурише услуге ове службе за пацијенте и наплаћује услуге лицима која нису осигурана ни

по једном основу, као и партиципацију;
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 Свакодневно води дневну евиденцију о прегледима и услугама извршеним у РТГ служби и
сачињава извештај и доставља их надлежној служби Дома у предвиђеном року;

 Врши требовање и набавку санитетског материјала из апотеке за потребе службе ;
 Стара се о одржавању апарата који се налазе у употреби у специјалистичкој амбуланти и

пријављивање кварова истих;
 Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 По потреби а по налогу непосредног руководиоца врши и друге овде не наведене послове у

оквиру своје струке, односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа са положеним стручним испитом односно IV степен стручне спреме
медицинске струке

в)Број извршилаца: 1

5) СЛУЖБА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

5.1 ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ДЕЧИЈУ И ПРЕВЕНТИВНУ СТОМАТОЛОГИЈУ

1.Радно место: Доктор стоматологије – специјалиста у Одељењу за дечију и
превентивну стоматологију

а ) Опис послова:
 Врши специјалистичке и консултативне прегледе, дијагностику и предлаже мере односно лечи

утврђена обољења;
 Врши све послове и задатке лекара стоматолога из делокруга своје специјалности пружајући

услугу пацијентима чије здравствено стање орофацијалног система захтева највиши степен
стручности;

 Пружа здравствену заштиту из дечије стоматологије: прати кретање патологије каријеса,
млечних и сталних зуба, оболења пулпе и периодонцијума и примењује савремену терапију у
лечењу истих,

 Врши послове изабраног стоматолога у складу са законом;
 Обавља конзервативно лечење болести уста и зуба;
 Врши екстракције зуба са или без анестезије и лечи постекстакционе компликације;
 Врши уклањање зубних наслага;
 Пружа прву помоћ у амбуланти;
 Врши интервенције у превентивној стоматологији као што су: зубна оболења, профилакса

зубног оболења, школска зубна нега, епидемиологија зубних оболења и др.;
 Ради на едукацији и збрињавању деце са посебним потребама;
 Спроводи здравствено-васпитни рад и врши промоцију оралног здравља;
 Брине о спровођењу нових достигнућа;
 Сарађује са осталим амбулантама у спровођењу превентивног програма и заштити здравља

код деце;
 Врши планирање превентивног програма стоматологији;
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 Предлаже план систематских прегледа предшколске и школске деце и стара се о њиховом
извршењу;

 Прати статистичке показатеље систематских прегледа и предлаже мере за даљи рад;
 Одржава предавања о значају превентивне заштите и правилној нези зуба код деце;
 Организује мере превенције оболења уста и зуба;
 Води надзор и одговоран је за стручни рад медицинских раднику у свом тиму;
 Учествује у изради плана рада и брине се за његово извршење;
 Учествује у стручној обуци доктора стоматологије приправника и других кадрова;
 Врши контролу исправности фактурисаних обавеза;
 Води прописану медицинску документацију;
 Уноси податке пацијената у електронски картон;
 Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје;
 Врши спровођење упутстава Министарства здравља и других надлежних органа у погледу

пружања здравствене заштите;
 Прати и примењује прописе које се односе на стоматолошку здравствену заштиту;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара начелнику одељења.

б)Услови за обављање послова:
Стоматолошки факултет са положеним специјалистичким испитом , односно VII 2 степен стручне
спреме стоматолошкe струке.

в)Број извршилаца: 2

2.Радно место: Стоматолошка сестра у Одељењу за дечију и превентивну
стоматологију

а ) Опис послова:
 Врши припрему инструмената (механичко чишћење, дезинфекција) за стерилизацију;
 Отвара картоне и одлаже исте, ,води протокол болесника, архивира медицинску документацију;
 Води све административне послове у амбуланти на свом радном месту,
 Врши електронску обраду фактура,
 Требује материјал за потребе стоматолошке ординације,
 Одговара за инвентар ординације заједно са доктором стоматологије / специјалистом са којим је

у тиму;
 Врши припрему и стерилизацију хируршког материјала и инструмената, као и контролу

исправности стерилизације;
 Припрема радно место у амбуланти и асистира доктору стоматологије / специјалисти током рада;
 Прати и учествује у изради плана за систематску обраду пацијената, те сарађује са школским

педагозима, учествује у изради статистичких показатеља;
 Врши заказивање прегледа;
 Ангажује се на превентивном раду, дистрибуира таблете флуора, врши локалну флуоризацију и

локалну апликацију лекова у сарадњи са стоматологом;
 Врши здравствено-васпитни раду мањој групи, самостално или у тиму са стоматологом;
 Врши обуку оралне хигијене, самостално или у тиму са стоматологим;
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 Наплаћује учешће осигураним лицима у трошку здравствене заштите, као и услуге лицима која
немају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања;

 Асистира доктору стоматологије специјалисти при обављању послова из делокруга његове
специјалности;

 Координира рад између зубног техничара и лекара специјалисте;
 Доставља протетске радове од ординације до зубно – техничког лабораторијума;
 Помаже лекару у узимању отисака;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе.

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа - одсек стоматолошке сестре са положеним стручним испитом односно
IV степен стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 2

3.Радно место: Спремачица

а ) Опис послова:
 Свакодневно одржава хигијену радних просторија у Дому здравља и амбулантама на терену;
 Свакодневно одржава хигијену чекаоница, ходника, степеништа, улаза, непосредне околине

зграда Дома здравља;
 Чисти и дезинфикује амбуланте и тоалете;
 Брине о чистоћи и исправности прибора за одржавање хигијене;
 Ради на одвајању отпадног материјала који се депонује;
 Скупља, пере и дезинфикује све лабораторијске и остале посуде;
 По потреби разноси пошту и предаје пазар;
 Ради на одржавању зелених површина;
 Врши утовар и истовар робе и материјала;
 Обавезно пријављује сваки квар настао у току редовног радног времена домару и то на вратима,

намештају, електричним, водоводним и канализационим инсталацијама;
 Врши требовање средстава неопходно потребних за обављање послова и радних задатака

описаних напред;
 По потреби службе врши и друге овде не наведене послове у оквиру своје струке односно

стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара непосредном руководиоцу и главној сестри Дома здравља.

б)Услови за обављање послова:
Основна школа односно I степен стручне спреме

в)Број извршилаца: 1
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5.1 ОДСЕК ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

4.Радно место: Доктор стоматологије  у Одсеку опште стоматологије

а ) Опис послова:
 Врши стоматолошки и контролни преглед у ординацији и утврђује стање пацијента са

прегледом суседних органа;
 Врши дијагностику и лечење болести уста и зуба;
 Врши послове изабраног стоматолога у складу са законом;
 Упућује на специјалистичке, консултативне и конзилијарне прегледе, као и на стационарно

лечење;
 Врши обавезну „ тоалету“ усне дупље;
 Обавља превентивне прегледе и превентивне услуге;
 Спроводи здравствено стоматолошко просвећивање деце и одраслих и промоцију оралног

здравља;
 Одржава предавања о значају превентивне заштите и правилној нези зуба код деце;
 Врши систематски преглед деце и осталих категорија становништва по договореним

индексима за процену недељног стања и тражи његову евалуацију према статистичким
показатељима;

 Врши ургентну терапију општих и стоматолошких оболења провоцираних у стоматолошкој
ординацији, као и трауматских повреда;

 Врши орално –хирушке интервенције у смислу екстракције зуба, медикаментозних
компликација, пост-екстракционих компликација и мање хирушке интервенције;

 Врши дијагностику и лечи оболење уста, зуба, вилица и суседних структура;
 Анализира резултате дијагностике;
 Екстрахира заостало корење и дестрисане зубе;
 Врши флуоризацију зуба;
 Пломбира, лечи сва акутна и хронична обољења зуба и пулпе;
 Лечи сва акутна и хронична обољења меких делова уста, открива фокална жаришта денталног

порекла и врши њихово санирање;
 Планира, одређује план терапије код поремећеног међувиличног односа и оклузионе равни;
 Протетски збрињава пацијенте са израдом свих врста фиксних и мобилних зубно-протетских

помагала код парцијалне и тоталне безубности;
 Врши протетску терапију из домена класичне и савремене стоматолошке протетике,

репаратуре;
 Врши уклањање зубних наслага;
 Уноси податке у здравствени картон;
 Уноси податке пацијената у електронски картон;
 Отвара, контролише и прати боловање, упућује на лекарску комисију, издаје уверења,

потврде;
 Врши стручну контролу рада стоматолошке сестаре и зубних техничара;
 Учествује у изради плана рада и брине се за његово извршење;
 Обавља контролу исправности фактурисаних обавеза;
 Обавља спровођење упутстава Министарства здравља и других надлежних органа у погледу

пружања здравствене заштите;
 Учествује у стручној обуци доктора стоматологије приправника и других кадрова;
 Води прописану медицинску документацију;
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 Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје;
 Прати и примењује прописе које се односе на стоматолошку здравствену заштиту;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара начелнику одељења.

б)Услови за обављање послова:
Стоматолошки факултет са положеним стручним испитом односно VII1 степен стручне спреме

в)Број извршилаца: 1

5.Радно место: Стоматолошка сестра у Одсеку за општу стоматологију

а ) Опис послова:
 Врши припрему инструмената (механичко чишћење, дезинфекција) за стерилизацију;
 Отвара картоне и одлаже исте, ,води протокол болесника, архивира медицинску документацију;
 Води све административне послове у амбуланти на свом радном месту;
 Врши електронску обраду фактура;
 Требује материјал за потребе стоматолошке ординације;
 Одговара за инвентар ординације заједно са доктором стоматологије /специјалистом са којим је у

тиму;
 Врши припрему и стерилизацију хируршког материјала и инструмената, као и контролу

исправности стерилизације;
 Припрема радно место у амбуланти и асистира доктору стоматологије/ специјалисти током рада;
 Прати и учествује у изради плана за систематску обраду пацијената, те сарађује са школским

педагозима, учествује у изради статистичких показатеља;
 Врши заказивање прегледа;
 Ангажује се на превентивном раду, дистрибуира таблете флуора, врши локалну флуоризацију и

локалну апликацију лекова у сарадњи са стоматологом;
 Врши здравствено-васпитни раду мањој групи, самостално или у тиму са стоматологом;
 Врши обуку оралне хигијене, самостално или у тиму са стоматологим;
 Наплаћује учешће осигураним лицима у трошку здравствене заштите, као и услуге лицима која

немају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања;
 Асистира доктору стоматологије специјалисти при обављању послова из делокруга његове

специјалности;
 Координира рад између зубног техничара и лекара специјалисте;
 Доставља протетске радове од ординације до зубно –техничког лабораторијума;
 Помаже лекару у узимању отисака;
 Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа – одсек стоматолошке сестре или Средња медицинска школа – одсек
зубни техничар или Средња медицинска школа општег смера односно IV степен стручне спреме
медицинске струке са положеним стручним испитом
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в)Број извршилаца: 1

6.Радно место: Зубни техничар

а ) Опис послова:
 Израђује све врсте фиксних и покретних протетичких надокнада у сарадњи са ординирајућим

лекаром;
 Као члан радног тима, врши израду радних и студијских одливака алгинатом, гипсом еласт

омерима и сл;
 На основу функционалних и других отисака, врши моделирање круне зуба, парцијалних и

тоталних протеза;
 Поставља одливке,  полимеризуе, обрђује и полира и остале поступке при изради и репаратури

круница, парцијалних и тоталних протеза;
 Одговара за квалитет рада, обим услуга и поштовање утврђених рокова израде;
 Уско и стручно сарађује са осталим члановима радног тима, ординирајућим лекаром и

стоматолошком сестром;
 Завршене фазе рада и готове радове предаје стоматолошкој сестри ;
 Води уредну евиденцију радова и утрошка зубног материјала;
 По потреби тражи и обавља консултације са осталим члановима радног тима;
 Стара се о мерама штедње материјала и рационалном коришћењу средстава рада;
 Редовно, дневно одржава алат и инструменте који се брзо хабају;
 Врши израду протетских надокнада свих врста за пацијенте школског узраста;
 Сачињавање извештаја о завршеним протетским радовима за сваки месец и  врши његово

достављање надлежној служби Дома здравља у предвиђеном року;
 Благовремено пријављује квар на апаратима економу Дома;
 Води све административне послове на свом радном месту;
 Архивира медицинску документацију;
 Води рачуна о хигијени свог радног места и целе технике;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара ординирајућем лекару и главној сестри службе;

б)Услови за обављање послова:
Средња медицинска школа – одсек зубни техничар са положеним стручним испитом односно IV
степен стручне спреме медицинске струке

в)Број извршилаца: 1
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3) ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ
ДЕЛАТНОСТИ

6)СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКO - ФИНАНСИЈСКЕ,
ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

6.1) ОДСЕК ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

1.Радно место: Стручни сарадник за правне послове

а ) Опис послова:
 Одговоран је за законито, правилно и ефикасно обављање послова;
 Прати доношење закона, измена и допуна закона, правилника и других прописа и указује на

обавезе које проистичу из њих;
 Тумачи законске прописе и нормативне акте органима управљања и запосленима на њихов

захтев;
 Проучава њихову примену кроз судску праксу;
 У складу са тим даје иницијативу за доношење нових општих аката Дома здравља или њихове

измене и допуне како би исти били усклађени са позитивним прописима;
 Припрема тумачење надлежним органима законских прописа и општих аката;
 Даје иницијативу и приступа изради предлога општих аката. односно предлоге нормативних

аката, стара се да исти буду благовремено умножени и сложени како би исти могли бити
усвојени од стране органа управљања;

 По њиховом усвајању стара се да радници Дома здравља буду упознати са њима;
 Учествује у раду свих комисија именованих у Дому здравља;
 Припрема радни материјал за седнице органа управљања, одговоран је за благовремено

достављање материјала за седнице;
 Обавезно присуствује седницама Управног одбора;
 Израђује одлуке, закључке и решења са одржаних седница које благовремено објављује и

доставља на њихово спровођење;
 Врши правно стручну обраду свих предмета који се достављају служби на мишљење и обраду,

припрема предлоге и тумачи нормативне акате;
 Врши израду свих врста уговора;
 Израђује сва потребна решења у вези са радним односима запослених;
 Сачињава појединачна решења радницима о остваривању права из радних односа, израђује

решење о годишњем одмору, издаје потврде, уверења;
 Одговара за благовремену израду, као и за тачност података у Уговору о раду и анексу уговора

о раду;
 Припрема тужбе, предлоге , одговоре на тужбе , предлоге и жалбе и заступа Дом здравља  у

споровима пред свим судовима и државним органима;
 Обавља послове око уписа у судски регистар;
 Врши стручне и административно-техничке послове код спровођења огласа и конкурса;
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 Врши стручне и административно тeхничке- послове у вези престанка радног односа,
распоређивања радника и сл.;

 Припрема и доставља извештаје и податаке органима у Дома здравља ускладу са законским
прописима;

 Присуствује седницама радних тела, комисија и других скупова у установи ради давања
објашњења и мишљења;

 Обавља послове везане за специјализанте и повредне листе радника;
 Ради на свом стручном усавршавању, праћењу законских прописа и стручне литературе;
 Прати и проучава прописе из области јавних набавки, учествује у раду Комисије за јавне

набавке,сачињава извештаје и прати реализацију јавних набавки;
 Обавља све послове у вези са регистрацијом код правосудних и других надлежних органа у

односу на конститутивне промене у организовању, промене које се односе на заступање и
представљање;

 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима
утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;

 За свој рад одговара начелнику службе.

б)Услови за обављање послова:
Правни факултет са положеним стручним испитом односно VII1 степен стручне спреме правне
струке

в)Број извршилаца: 1

2.Радно место: Административни техничар у правној служби и пословни секретар

а ) Опис послова:
 Обавља административно – техничке послове у правној служби;
 Обавља послове из општих аката везаних за рад и радне односе;
 Ради статистичке извештаје о организационој структури, кадровима, опремљености;
 Прикупља и конролише дневне евиденције, као и остале послове предвиђене нормативима;
 Врши пријаву и одјаву радника код надлежних установа;
 Води евиденцију из области рада и радних односа утврђених законским прописима и на

основу истих доставља потребне извештаје;
 Врши електронску обраду података који се односе на све промене из области редовног рада

запослених;
 Врши благовремену пријаву и одјаву радника, као и промене у радном односу запослених и

исте доставља надлежним службама Фонда за здравство и Фонда за ПиО;
 Издаје нове и оверава постојеће здравствне књижице;
 Сређује персоналну документацију и досије запослених, чува и уводи податке у радне

књижице радника, одговара за ажурност досијеа запослених;
 Води евиденцију о престанку радних односа запослених у складу са законом и обавештава

шефа одсека и директора о истом;
 Прима и заводи пошиљке (пошту) у деловодник и остале помоћне књиге и евидениције;
 Врши развођење у деловодном протоколу;
 Води регистар протокола заведених предмета ;
 Води приспеле предмете интерне експедиције путем доставних књига;
 Ковертира пошту, исписује адресе, означава вредност пошиљке и уписује предмете у књигу

обрачуна поштанских пошиљки;
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 Стара се и одговара за архиву установе и персоналне документације;
 Врши пријем странака које долазе код директора, даје им потребне информације;
 Сређује  записнике са Управног одбора и исте одлаже са осталом документацијом;
 Ради на пословима коресподенције директора, помоћника директора и начелника службе Дома

здравља;
 Прима телефонске позиве и друге поруке за директора и о истима га обавештава;
 Прима и региструје сву пошту упућену директору;
 Прима и најављује долазак и посете пословних пријатеља и осталих странака;
 Заказује састанке по налогу директора;
 Врши електронско уношење и обраду података по налогу директора;
 За свој рад одговара директору Дома здравља.

б)Услови за обављање послова:
Средња економска школа односно IV степен стручне спреме економске струке

в)Број извршилаца: 1

3.Радно место: Курир - Хигијеничар

а ) Опис послова:
 Доноси и односи пошту и материјале са поште и материјале на пошту, разноси пошту,

материјале и разна документа и води рачуна да се иста на време уручи и да примаоци потврде
пријем у доставној књизи;

 Носи вредносне папире и готови новац у банку и службу платног промета по налогу директора
и шефа рачуноводства, стара се о благовремености доставе истога и материјално одговара за
свој рад;

 Обавља  разношење службене поште у установи и по установама у предузећима у месту,
писмених обавештења, усмених обавештења, штампаних материјала и мањих пакета;

 Прибавља и доноси поштанске, судске и административне марке и води евиденције о истим;
 Ради на одржавању  редовне хигијене и спровођење мера дезинфекције у свим просторијама

Дома здравља, и санитарних уређаја у Дому здравља, амбулантама на терену, као и дворишних
површина Дома Здравља;

 По потреби а по налогу непосредног руководиоца врши и друге овде не наведене послове у
оквиру своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;

 За свој рад одговара непосредном руководиоцу и главној сестри Дома здравља .

б)Услови за обављање послова:
Основна школа односно II степен стручне спреме.

в)Број извршилаца: 1
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6.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

4.Радно место: Стручни сарадник за опште и економске послове и електронску
обраду података

а ) Опис послова:
 Планира и изводи електронску обраду података за потребе свих служби Дома здравља преко

савремених здравствено информационих система подржаних рачунарском технологијом у
циљу обезбеђивања квалитетних података ;

 Врши контролу инсталираног Софтwера, модема и сл. и врши обуку корисника програма;
 Сарађује са софтверском кућом која одржава централни информациони систем води рачуна о

организацији информатричких послова;
 Спроводи упуства за превентивно и редовно одржавање софтвера, дијагностиковање

софтверских и хардверских проблема;
 Стара се о ажурном и правилном вођењу медицинске документације на рачунару и даје

упутства здравственим радницима о коришћењу рачунара;
 Пружа асистенцију радницима Дома здравља приликом проблема у функционисању

информационе опреме;
 Припрема потребне податке за израду плана рада и израђује исти уз помоћ медицинских

радника од којих добија податке и извештаје;
 Прикупља, анализира и обрађује податке прикупљене из области рада здравствених служби у

саставу Дома здравља;
 Обавља све послове везане за израду, достављање, контролу и исправљање електронских

фактура према РЗЗО;
 Обилази службе – прикупља податке, врши измене програма и обавља остале послове везане за

израду електронске фактуре;
 По потреби уноси податке за електронско фактурисање или друге податке Дома здравља;
 Одговоран је за безбедност и чување базе података и повремено архивирање података;
 Израђује предлоге пројекта из делатности Дома здравља, у складу са прописаном

методологијом;
 Одговоран је за слагање и примање електронске поште;
 Одговоран је за ажурирање података о Дому здравља на сајту РФЗЗ-оа;
 Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара начелнику за правне, економско - финансијске, техничке и друге послове.

б)Услови за обављање послова:
Економски факултет односно VII1 степен стручне спреме економске струке

в)Број извршилаца: 1

5.Радно место: Ликвидатор – финансијски књиговођа

а ) Опис послова:
 Врши  ликвидацију у вези благовременог измирања обавеза установе према добављачима и

обавља контролу благајничког пословања;
 Припрема предлог финансијског плана као и друге планове и програме везано за економско-

финансијско пословање Дома здравља;
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 Лично одговара за правилно вођење, закључивање, и чување пословних и књиговодствених
исправа, за уредно и ажурно вођење књиговодства, за благовремено састављање и достављање
периодичног обрачуна и завршног рачуна, за правилно исказивање података о средствима,
изворима средстава и резултатима пословања;

 Врши контролу исправности рачуна и контирања документације;
 Врши контролу финансијских средстава и извора средстава;
 Самостално у складу са Законом саставља извештаје о пословању и одговоран је за

благовремену предају периодичних и годишњих обрачуна надлежним органима;
 Стара се о спровођењу годишњег пописа основних средстава, обавеза и потраживања ситног

инвентара и лекова, санитетских материјала и остале робе у магацину;
 Одговоран је за благовремено одлагање и чување књиговодствене документације;
 Организује правовремено отварање и вођење пословних књига;
 Организује контирање и одговара за исправност књиговодствене документације;
 Организује потпуно и тачно евидентирање пословних промена у складу са законом и оверава

налоге за контирање и учествује у изради контног плана и шифрарника;
 Обавља и друге послове који одговарају његовој/њеној стручној страни, стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара шефу рачуноводства.

б )Услови за обављање послова:
Виша или средња економска школа односно VI или IV степен стручне спреме економске струке

в)Број извршилаца: 1

6.Радно место: Референт за обрачун зарада – Благајник

а ) Опис послова:
 Уноси податке у вези са зарадом на основу достављених извештаја;
 Врши обраду зарада и накнаду зарада уз попуњавање пратеће документације;
 Води евиденцију зарада, накнада и свих обустава из зарада у складу са прописаном

документацијом;
 Обавља комуникацију са Пореском Управом и одговара за исправност пореских пријава као и

усаглашеност пореских пријава и њихових вредности у Дому здравља и Пореској Управи;
 Сачињава М-4 образац за сваког радника и исти доставља Фонду за пензијско и инвалидско

осигурање за протеклу годину до законом предвиђеног рока, као и статистичке извештаје
везане за исплату зарада;

 Издаје све врсте потврда а у вези са зарадама запосленим радницима Дома здравља;
 Одговоран је за тачно, благовремено и законски исправно  обрачунавање личних примања

радника;
 Уноси податке о путним трошковима и врши обрачун и исплату истих;
 Доставља запосленима у Дому здравља обрачунске листе о висини њиховог примања и уредно

архивира потписане обрачуне;
 Доставља извешаје о зарадама запослених на захтев правосудних органа и других органа у

складу са законом;
 Обезбеђује потребне податке из свог домена рада који су неопходни за састављање

периодичних обрачуна и других финансијских извештаја и одговара за тачност истих;
 Врши послове благајничког пословања( прима уплате готовог новца , врши уплату истог на

рачун Дома здравља и врши остала готовинска плаћања);
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 Води прописану евиденцију о уплатама и исплатама, благајнички дневник;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара шефу рачуноводства .

б )Услови за обављање послова:
Средња економска школа односно IV степен стручне спреме економске струке

в)Број извршилаца: 1

7.Радно место: Mатеријални књиговођа

а ) Опис послова:
 Формира књигу улазних рачуна и одговара за тачност убачених података;
 Врши књижење улазних рачуна у финансијске трансакције;
 Разчлањава све финансијске трансакције ( извод );
 Врши обрачун утрошка горива;
 Обавља финансијско раздужење материјала;
 Усаглашава стања са финансијским књиговодством по обрачунским периодима;
 Врши вођење картотеке основних средстава и ситног инвентара,књижење улазних

фактура,књижење промена и усаглашавање са финансијским књиговодством;
 Врши тачно и уредно евидентирање основних средстава и ситног инвентара по налозима шефа

рачуноводства;
 Врши књижење аналитички –посебно свако основно средство и ситан инвентар;
 Усклађује материјално књиговодство са главним књиговодством и магацинском картотеком;
 Обавља припремне послове за редован и ванредан попис, утврђује настале разлике при попису

и податке на време и тачно доставља шефу службе на даљу обраду;
 Одговара за тачност приказивања књиговодственог стања основних средстава и ситног

инвентара, за тачност годишњих обрачуна амортизације и ревалоризације, као и за тачно
евидентирање свих промена о кретању основних средстава;

 Припрема документације за осигурање, накнаду штете итд.,
 Израђује извештај о евиденцији непокретности Дома здравља у складу са прописима;
 Обавља и друге послове који одговарају његовој/њеној стручној спреми, стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара шефу рачуноводства.

б )Услови за обављање послова:
Средња економска школа односно IV степен стручне спреме економске струке

в)Број извршилаца: 1

8.Радно место: Фактуриста – Књиговођа

а ) Опис послова:
 Фактурише и испоставља фактуре за извршене ванстандардне здравствене услуге на основу

докумената који служе за обрачун извршених услуга;
 Лично је одговоран за исправност и благовремено достављање фактура обвезницима плаћања;
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 Води књигу излазних фактура и решава рекламације у вези исправљених рачуна;
 Уредно врши доставу ИОС –а свим купцима;
 Куца фактуре и сву осталу документацију као и службене дописе у оквиру послова службе за

фактурисање;
 Обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара шефу рачуноводства

б )Услови за обављање послова:
Виша школа односно VI степен стручне спреме економске струке

в)Број извршилаца: 1

9.Радно место: Магационер – књиговођа

а ) Опис послова:
 Врши набавку ( наручивање) и пријем целокупне робе свих врста материјала (потрошног и

канцелариског материјала, техничке робе, ситног инвентара и потрошног материјала) за
потребе Дома здравља;

 Прати лагер материјала у магацину и води рачуна о залихама;
 Прима и издаје потрошни материјал и ситан инвентар и води одговарајуће евиденције ;
 Одговара за смештај и чување ускладиштеног материјала и ситног инвентара;
 Одговоран је за квалитет и квантитет примљене и издате робе и за благовремено достављање

извештаја о утрошку материјала ( месечно, а по потреби и раније);
 Уређује магацин и брине о одржавању и исправности ускладиштених ствари;
 Материјално одговара за мањкове и вишкове;
 Води материјално књиговодство ( књижи улаз робе и раздужења магацина);
 Усаглашава стања са финансијским књиговодством по обрачунским периодима;
 Припрема целокупни материјал потребан пописним комисијама за спровођење пописа, врши

сравњење са њима и са финансијским књиговодством и даје комплетан извештај шефу
рачуноводства о вишковима и мањковима по свим службама;

 Даје све податке везане за количине материјала (улазе и излазе) који се траже за потребе
установе (јавне набавке) и прати количине по уговорима јавних набавки приликом
наручивања;

 Врши послове фотокопирања и одговара за исправност;
 Архивира целокупну документацију по Правилнику о архивирању;
 Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара шефу рачуноводства.

б )Услови за обављање послова:
Средња школа односно IV степен стручне спреме

в)Број извршилаца: 1
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6.3 ОДЕЉЕЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА

10 .Радно место: Возач санитетског возила

а ) Опис послова:
 Превози болеснике у хитним и другим оправданим случајевима, по налогу лекара;
 Врши превоз медицинске екипе до истурених јединица, превоз болесника на дијализи и друге

послове по налогу претпостављених;
 Превози раднике ради обављања службених послова;
 Непокретне , тешко оболеле и теже повређене преноси у кола и износи из кола до одељења за

интервенције и води рачуна о најбезбеднијем транспорту;
 Води рачуна о техничкој исправности возила и стара се о благовременом отклањању кварова;
 Уредно води путни налог о превозу болесника;
 Дужан је да води редовну и исправну евиденцију о пређеној километражи и количини

утрошеног  горива и мазива;
 Дужи се возилом и алатом;
 Одржава возила и опрему у гаражи, води контролну књигу о свим променама на возилу о

којем благовремено обавештава руководиоца возног парка;
 Обавља и мање оправке на возилу;
 Врши превоз лекова, санитетског материјала, техничке опреме и других материјала за које се

укаже неопходна потреба;
 Брине се о снабдевености возила дериватима за превоз, води рачуна о хигијени возила;
 Обавезан је да се у свако доба одазове на позив надлежног радника или дежурне службе, ради

превоза болесника у хитним случајевима;
 Одржава чистоћу у просторијама аутогараже;
 Води неопходну документацију са одговарајућим подацима.
 По потреби обавља и друге послове по налогу предпостављених;
 За свој рад одговоран је шефу одељења.

б)Услови за обављање послова:
Средња школа односно IV или III степен стручне спреме и положен возачки испит и важећа дозвола
за управљање моторним возилом Б категорије

в)Број извршилаца: 6

11.Радно место: Аутомеханичар – возач

а ) Опис послова:
 Утврђује и уклања кварове и оштећења на возилу,
 Стара се да сва возила буду на време и квалитетно поправљена;
 Одржава возила и опрему у гаражи;
 Обавља све аутомеханичарске односно аутоелектричарске послове на сервисирању и

одржавању возила и одговоран је за благовремено и квалитетно одржавање истих;
 Одговоран је за благовремену промену уља, течности у систему за расхлађивање возила,

акумулатора и осталих делова који гарантују безбедну вожњу;
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 Одржава моторе и остале елекричне уређаје и апарате возног парка, потписује техничку
исправност возила;

 Обавезан је да се у свако доба одазове на позив надлежног радника или дежурне службе, ради
отклањања евентуалних кварова који ремете нормалан рад;

 У случају већег квара, о истом обавештава шефа возног парка;
 Обавештава  директора о стању возила;
 Води контролну књигу о свим променама на возилу о којем благовремено обавештава

руководиоца возног парка;
 Требује материјал и резервне делове и води евиденцију о утрошеним деловима и обављеном

послу;
 По потреби помаже и замењује возаче који су спречени да обављају посао,
 Обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми и стеченим знањима,

утврђене законом и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца;
 За свој рад одговара шефу одељења.

б)Услови за обављање послова:
Средња школа односно IV или III степен стручне спреме и положен возачки испит и важећа дозвола
за управљање моторним возилом Б категорије

в)Број извршилаца: 1

6.4 ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКE ПОСЛОВЕ

12.Радно место: Домар – возач

а ) Опис послова:
 Стара се о техничкој и инвестиционој одрживости објекта у седишту установе и на терену,

ангажује неопходне раднике за отклањање недостатака и кварова на апаратима и објектима и
учествује у поправци истих;

 Предузима мера за отклањање кварова пријављених од стране радника Дома здравља;
 Организује рад клотарнице;
 По потреби ради утовар и истовар огрева и осталог материјала;
 Врши припрему и ложи парне котлове за загревање и снабдевање паром;
 Одговоран је за исправност котлова и свих постројења у котларници, као и за одржавање

константне температуре у радним просторијама Дома здравља у зимском периоду;
 Ради на одржавању парних котлова и свих постројења у котларници;
 Врши обезбеђење и заштита зграде и имовине: свакодневно обилажење зграде Дома здравља и

вођење контроле електричних, водоводних и канализационих инсталација и система за
централно грејање и електричних апарата;

 Одговоран је за против пожарну заштиту установе;
 Учествује у гашењу мањих пожара а у случају да је пожар већих размера обавештава

Ватрогасну јединицу;
 Обавезно присуствује при извођењу радова у зградама Дома здравља од стране других

извођача;
 Обавља требовање материјала и алата потребног за обављање описаних послова и радних

задатака Дома здравља;
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 Води евиденцију о утрошку материјала и доставља исту шефу рачуноводства Дома здравља
на крају сваког месеца;

 Врши превоз медицинских екипа и пацијената по потреби;
 По потреби а по налогу непосредног руководиоца ради и друге овде не наведене послове у

оквиру своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговоран је шефу одељења.

б)Услови за обављање послова:
Средња школа односно IV или III степен стручне спреме и положен возачки испит и важећа дозвола
за управљање моторним возилом Б категорије

в)Број извршилаца: 1

13.Радно место: ВКВ мајстор за електро - механичке послове / домар

а ) Опис послова:
 Одржава медицинске апарате и уређаје и инсталације у исправном стању;
 Обавља свакодневне, седмичне и месечне контроле уређаја ;.
 Отклања кварове на медицинским апаратима, грешке и неисправности на апаратима, уређајима

и инсталацијама и тако омогућава да се рад одвија уз минимални застој;
 Дотрајале делове на медицинским апаратима и уређајима и другим апаратима и уређајима

поправља или у немогућности да то учини због дотрајалости делова, замењује новим деловима
уз сагласност непосредног руководиоца;

 Води констатно рачуна о исправности сијалица, осигурача и у случају неисправности их
замењују;

 Води дневник рада у који уписује податке о врсти квара, разлогу настанка квара, начину
отклањања и датуму извршеног рада;

 Поред ових података води евиденцију и о времену позива, времену које је прошло од пријаве
квара и запосленом који је пријавио квар;

 Благовремено врши требовање резервних делова уз сагласност надређеног;
 Предаје дотрајале и замењене делове магацину;
 Благовремено извештава непосредног руководиоца о евентуалној немогућности довођења

медицинских апарата, уређаја и инсталација у исправно стање, ради предузимања даљих мера;
 Обавља и друге електроинсталатерске и електромеханичарске послове;
 У свом раду дужан је да се придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите;
 Учествује у изради годишњих планова активностима одељења;
 Одговоран је за исправност котлова и свих постројења у котларници, као и за одржавање

константне температуре у радним просторијама Дома здравља у зимском периоду;
 По потреби даје стручно мишљење о квалитету и квантитету потребних годишњих количина ;
 Врши превоз медицинских екипа и пацијената по потреби;
 По потреби а по налогу непосредног руководиоца ради и друге овде не наведене послове у

оквиру своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговоран је шефу одељења.

б)Услови за обављање послова:
Средња школа односно V или IV степен стручне спреме и положен возачки испит и важећа дозвола
за управљање моторним возилом Б категорије.

в)Број извршилаца: 1
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14. Радно место: Радник у перионици рубља

а ) Опис послова:
 Врши свакодневно одржавање хигијене радних просторија, чекаоница, ходника, степеништа

улаза, непосредне околине зграде Дома здравља;
 Пере и пегла веш, радну одећу и остали материјал по налогу претпостављених;
 Врши преправке, шивење и друге ситније кројачке послове у вези радне одеће, чаршава и

друго;
 Одржава хигијену просторије, уређаја и осталог инвентара у перионици;
 Утоварује и истоварује прљав и чист веш, рукује средње сложеним уређајима и ручним

средствима за прање и пеглање;
 По потреби а по налогу непосредног руководиоца врши и друге овде не наведене послове у

оквиру своје струке односно стручне спреме и осталих радних способности;
 За свој рад одговара непосредном руководиоцу и главној сестри Дома здравља.

б)Услови за обављање послова:
Основна школа односно II степен стручне спреме.

в)Број извршилаца: 1

6.5 ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

КООРДИНАТОР ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

а ) опис
 Организује и обавља здравствено-васпитне активности и активности на промоцији здравља;
 Обезбеђује координацију здравствено-васпитног рада на нивоу Дома здравља;
 Организује и обавља по потреби групни и индивидуални рад са особама са једним или више

фактора ризика за хронична незаразна обољења (физичка неактивност, пушење, гојазност и др.)
или оболелима од хроничних незаразних обољења, са циљем адекватног информисања о
факторима ризика и хроничним обољењима као и стицању знања и вештина за њихову
превенцију, развијања позитивног односа према здрављу и јачању одговорности за сопствено
здравље;

 Сарађује са помоћником директора за медицинске послове, као и са начелницима служби у
координацији истраживања здравственог стања становништва у локалној заједници, евалуацији
резултата истраживања и на основу тога у дизајнирању и имплементирању интервентних
превентивних мера у складу са потребама становништва у локалној заједници као и у
интерсекторској сарадњи са партнерима у локалној заједници;

 У свом раду сарађује са здравственим радницима и сарадницима различитих профила, Заводима
за јавно здравље, школама, локалном заједницом, невладиним организацијама и другим
надлежним службама и организацијама и усклађује програм здравственог васпитања како у
граду тако и на сеоском подручју;

 Учествује у свим акцијама и кампањама здравствене пропаганде,здравственог васпитања и
здравственог просвећивања;

 Организује и реализује следећеоблике рада:организациони састанак,рад у малој
групи,предавања,здравствене изложбе;
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КООРДИНАТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

а ) опис
 Врши припреме и организује едукацију кадрова Дома здравља за акредитацију;
 Обавља евидентирање и документовање у области акредитације – вођење прописаних

регистара;
 Врши процену програма обуке у односу на испуњеност стандарда акредитације;
 Даје логистичку подршку раду тимовима и координира њиховим радом;
 Обавља контролу квалитета реализације акредитованих програма обуке;
 Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада;
 Контролише  процедуре и упутства за чију примену је надлежан;
 Организује интерне провере система управљања квалитетом;
 Надлежан је за управљање документима система управљања квалитетом;
 Врши надзор над процесом управљања записима везаним за систем управљања квалитетом,

прикупља информације и предлоге за дефинисање системских мера.
 Предлаже планове обуке из области управљања квалитетом;
 Комуницира са организацијама и институцијама изван Дома здравља по питањима везаним за

систем управљања квалитетом;
 Извештава руководство о функционисању система управљања квалитетом укључујући

утврђивање потреба за побољшањима;
 Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада.

ЛИЦЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ (ПР)

а ) опис
 Брине се о добрим односима са локалним, регионалним и националним медијима и другим

партнерима у граду.
 Обавља праћење и прикупљање чланака у штампи о здравственим темама.
 Управља комуникацијама и планира и организује догађаје, креира и шаљепозиве/ информације

медијима, припрема саопштења за јавност.
 Припрема и обавља ажурирање сајта Дома здравља.
 Прати и извештава о свим важним новостима у вези са установом које би могле да се

искористе за обавештавање медија.
 Периодично контактира све руководиоце Дома здравља ради сазнања шта би могло да се

искористи за појављивање у медијима.
 Са дозволом директора, креира медијски догађај за свако важно питање које би могло

медијски дасе пропрати.
 Врши информисање локалне заједнице о активностима установе користећи медије и друге

видове комуникације ( инфо листићи, огласне табле, штампани материјал...)
 Обавља саопштавање информација и предузимање мера да се јавности учине доступним

информације од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијамаод
јавног значаја.

 Успоставља контакте са особама задуженим за комуникацију у другим здравственим
установама.

 Учествује на свим организованим едукацијама за ПР кординаторе.
 Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада.
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РЕФЕРЕНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

а ) опис
 Прати и проучава прописе из области јавних набавки;
 Учествује у изради планова набавки у сарадњи са шефом одсека;
 Стара се о благовременом објављивању позива за достављање понуда;
 Учествује у припреми тендерске документације;
 Стара се о благовременом достављању тендерске документације заинтересованим

понуђацима;
 Учествује у раду Комисије за јавне набавке;
 Води административне послове;
 Одговоран је за вођење евиденције о јавним набавкама на прописаним обрасцима.

РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

а) опис
 Учествује у припреми акта о процени ризика;
 Врши контролу и учествује у планирању, избору коришћењу и одржавању средстава и опреме

за личну заштиту на раду;
 Учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих

услова рада;
 Свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду;
 Прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима као и болестима у

вези са радом;
 Учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештај са предлозима мера за њихово

отклањање;
 Припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, припрема упутства

за безбедан рад и контролише њихову примену;
 Забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад у случају кад утврди непосредну

опасност по живот или здравље запосленог;
 Сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области

безбедности и здравља на раду;
 Води евиденцију у области безбедности и здравља на раду.

РЕФЕРЕНТ ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

а) опис
 Заједно са шефом одсека организује континуирани рад на обезбеђењу објеката и

противпжарне заштите.
 Учествује у планирању меран обезбеђења и противпожарне заштите.
 Прати извршење мера противпожарне заштите.
 Прати и примењује општа акта и законске прописе из области противпожарне заштите.
 Подноси пријаве против лица која су прекршила општа акта и законске прописе. Стара се о

обучености радника Установе из области противпожарне заштите. Рукује противпожарном
опремом и опремом цивилне зашите која му је поверена. Стара се да опрема увек буде
исправна за употребу.

 Опрему из магацина издаје на реверс а нову на основу отпремнице испоручиоца задужује.
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 Води превентивну пртивпожарну заштиту у установи по свим њеним елементима.
 По налогу начелника службе и шефа одсека обављаће и послове ватрогасца.

РЕФЕРЕНТ ЗА ОДБРАНУ

а ) опис
 Обавља све послове и задатке у вези са одбраном.
 Врши усклађивање планова одбране Дома здравља са Центром МО.
 Води прописну евиденцију –обвезника радне обавезе.
 Израђује обједињени списак дужности и потребних лица за распоређивање по основу радне

обавезе.
 Сарађује са органима Министарства одбране.
 Организује и усклађује мере безбедности и заштите тајних података одбране у установи.
 Обавља и друге послове по налогу руководиоца.
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V ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан  60.
Уколико Законом, Колективним уговором или другим прописима није другачије прописано под
степенима стручне спреме у смислу овог Правилника подразумева се стручна спрема стечена у
ранијем и важећем систему образовања.

Члан 61.
Запосленима којима је призната интерна квалификација до дана ступања на снагу овог Правилника
степен признате стручне спреме односно квалификације признаје се и после ступања на снагу овог
Правилника ако Законом или другим прописима не буде другачије прописано.

Члан 62.
Тумачење одредаба овог Правилника даје директор Дома здравља.

Члан63.
Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин и по поступку по коме је донет.

Члан 64.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља.

Члан 65.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи  Правилник о систематизацији радних
места Дома здравља Блаце  број 922/2 од 12.07.2013 године.

Објављено на огласној табли

Дана 05.03.2015. године ДИРЕКТОР
Др Радољуб Дуњић

Спец. интерне медицине


