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              На основу члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл.гл.РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), члана  7. и 8. Посебног 

колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/19), Закључка 

Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава 51 број 112-7920/2021 од 27.08.2021. године, акта Министарства 

здравља број 112-01-00952/2021-02 од 20.09.2021. године а у складу са Кадровским планом за 

Дом здравља Блаце за 2019. годину, бр. 112-01-607/2019-02 од 02.12.2019. године, који је на 

снази, и члана 21. Статута, Дом здравља Блаце  расписује, 

 

                                                                       О Г Л А С    

                                                   ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  

   

ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА 

УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (1. извршилац) 

  

На неодређено време са пуним радним временом  

 

             Опис послова:  (Опис послова: снима и израђује скице постојећих стања и 

инсталација у објектима, даје податке за формирање техничке документације и води 

евиденцију о истој; води евиденцију техничке документације; прати реализацију радова; 

обавља стручне послове одржавања; анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока 

комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен; предлаже процедуре 

за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; обавља 

стручне и техничке послове одржавања; врши механичарске послове на превентивном 

одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама; врши дефектаже и потребна 

мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и 

монтажом; контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на 

објектима и уређајима; обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово 

одржавање; припрема потребну документацију за поступак набавки; врши хитан санитетски 

превоз пацијената; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; управља 

специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; 

      на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, 

поступцима оживљавања,преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или     

подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе; рукује 

инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу; надзире 

исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са  кисеоником 

и регулатора за проток кисеоника у возилу; одржава возила и опрему у гаражи, води 

контролну књигу о свим променама на возилу о којем благовремено обавештава руководиоца 

возног парка; 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; обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и 

стеченим знањима утврђене законом и другим прописима, по налогу  руководиоца). 

 

             Услови:  Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и 

следеће посебне услове:   

                стручна спрема/образовање  

           -  најмање средње образовање.  

               - додатна знања/испити/радно искуство 

           -возачка дозвола  Б категорије 
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      Остало:   

 

        Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању 

услова огласа и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену 

копију возачке дозволе и  неоверену фотокопију личне карте 

              Приликом заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави Лекарско 

уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос. 

              Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне 

службе за запошљавање. Пријаве доставити лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у 

Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или преко поште, на 

адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на 

оглас за пријем у радни однос за радно место «Техничар инвестиционог и техничког 

одржавања/ одржавања уређаја и опреме»  у Одељењу за техничке послове». 

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Докази приложени уз 

пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос. 

             Текст огласа објавити на сајту Националне службе за запошљавање, на vew сајту 

Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет презентацији Дома 

здравља Блаце.                                                                                          

 

                                                                                    

                                                                                                   Директор, 

       др Радољуб Дуњић 

   спец. интерне медицине 

   ______________________ 

  


