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РЕПУБЛИКА СРБИЈА      Објављено на огласној табли Дома здравља 
ДОМ ЗДРАВЉА       дана 28.08..2017. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ      
Број:  4113 
Датум:  28.08.2017 
Горњи Милановац,       
Тихомира Матијевића бр. 1 

 
 На основу члана 24. став 2 и 3 Закона о раду (Службени гласник РС бр 24/05 и 61/05) , члана 142. 
Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС бр. 107/2005), члана 2. Правилника о условима 
и начину унутрашње организације здравствених установа ( Сл. гласник РС 43/2006), Статута Дома 
здравља Горњи Милановац (бр. 2/75-1 од 19.12.2016.године) члан 16. ,  члан 19., в.д. директора 
ДЗГМ-а, др Александар Чивовић доноси: 

 
 
 

ПРАВИЛНИК 
O УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Правилником о унутрашњој организацији Дома здравља Горњи Милановац (у даљем тексту: Правилник), у 
Дому здравља Горњи Милановац (у даљем тексту: Дом здравља), уређује се организациона структура 
просторно и функционално по врсти послова, послови који се обављају у оквиру сваке организацине 
јединице и подјединице  и њихов делокруг рада. 
Дефинишу се стручне групе, послови које обављају, овлашћења и одговорности.  
Уређују се и друга питања од значаја за организацију и рад Дома здравља. 

 
Члан 2. 

 
Правилник се утврђује у складу са законом, подзаконским актима и статутом Дома здравља тако да обезбеди 
јединство процеса рада, пуну запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.  

 
Члан 3. 

 
Дом здравља може обављање одређених послова из своје делатности да повери другом правном или 
физичком лицу, ако процени  да ће се послови ефикасније и рационалније извршавати.  

 
II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
Члан 4. 

 
Послове из своје делатности Дом здравља организује према потребама и захтевима процеса рада у 
зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. 
 
Дом здравља образује организационе делове по функционалном и територијалном принципу.  
 
Послове који имају утицаја на више организационих делова Дома здравља организује по пројектном 
принципу. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА. ОРГАНИ ДЕФИНИСАНИ ЗАКОНОМ. 
 

Члан 5. 
 
Законом и статутом је дефинисано постојање обавезних органа, њихов опис и делокруг рада. 

 
Члан 6. 

 
Органи дефинисани законом су: 

1. Управни одбор 
2. Надзорни одбор 

и стручни органи 
1. Стручни савет 
2. Стручни колегијум 
3. Етички одбор 
4. Комисија за унапређење квалитета рада 

 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА. ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНЦИП. 
 

Члан 7. 
 
У циљу ефикасног и рационалног обављања делатности и контроле рада статутом Дома здравља дефинисане 
су следеће организационе јединице: 
  

1. Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине и заједничке медицинске послове 
2. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са Mедицином рада, кућним лечењем 
и негом и одељењем поливалентне патронаже 
3. Служба за стоматолошку здравствену заштиту 
4. Служба хитне медицинске помоћи 
5. Служба за правне,  економско-финансијске, техничке и друге сличне послове 

 

 

 
Члан 8. 

 
У циљу лакшег информисања и комуникације са корисницима услуга и међу запосленима правилником се 
дефинишу краћи називи организационих јединица дефинисаних у претходном члану овог правилника и 
статутом Дома здравља: 

 
МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ 

1. Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине 
2. Служба за здравствену заштиту одраслих становника  
3. Служба за стоматолошку здравствену заштиту 
4. Служба хитне медицинске помоћи 

 
 
НЕМЕДИЦИНСКA СЛУЖБA 

5. Служба за немедицинске послове 
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ОРГАНИЗАЦИЈА. ПРОЈЕКТНИ ПРИНЦИП. 
 

Члан 9. 
 
У циљу ефикасног и рационалног обављања делатности овим правилником је предвиђено постојање 
кабинета директора и стручних група Дома здравља. 
Кабинет директора и стручне групе имају утицај на више служби и одељења организованих по 
функционалном принципу и у свом раду повезују запослене и потребе запослених из више служби. 
  
Опис и делокруг рада кабинета директора и стручних група дефинисан је овим правилником. 
 

Члан 10. 
 
Под кабинетом директора и стручним групама се дефинишу: 

1. Кабинет директора – менаџмент Дома здравља 
2. Стручна група медицинских сестара-техничара  
3. Стручна група за социјални дијалог 
4. Стручна група за промотивне активности 
5. Стручна група за континуирану медицинску едукацију 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА. ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПРИНЦИП. 
 

Члан 11. 
 
Запослени у Дому здравља Горњи Милановац обављају делатност на 22 локације на територији општине 
Горњи Милановац.  

Списак адреса на којима запослени свакодневно обављају делатност и где могу бити распоређени: 

рБ  Адреса         Број  
  
  1.  Тихомира Матијевића     1 
  2.  Војводе Милана      37    
  3.  Здравствена станица „Враћевшница“   Враћевшница   
  4.  Здравствена станица „Рудник“    Рудник 
  5.  Амбуланта „Драгољ“     Драгољ 
  6.  Здравствена станица „Бершићи“    Бершићи 
  7.  Амбуланта „Горњи Бранетићи“   Горњи Бранетићи 
  8.  Амбуланта „Бањани“      Бањани 
  9.  Амбуланта „Таково“       Таково 
10.  Здравствена станица „Прањани“    Прањани 
11. Амбуланта „Гојна Гора“     Гојна Гора 
12.  Амбуланта „Каменица“     Каменица 
13.  Амбуланта „Брђани“      Брђани 
14.  Амбуланта „Бољковци“     Бољковци 
15.  Амбуланта „Шилопај“     Шилопај  
16.  Амбуланта „Угриновци“    Угриновци 

17. Амбуланта „Металац“     ул. Кнеза Александра    бр. 212 

18. Амбуланта у Дечијој установи „Сунце“  ул. Вука Караџића    бр. 4 

19. Амбуланта у „О.Ш. Момчило Настасијевић“  ул. Лоле Рибара   бр. 3 

20. Амбуланта у „ОШ Свети Сава“    ул. Бошка Бухе    бр. 17 

21. Амбуланта у „ОШ Десанка Максимовић“  ул. Милутина Тодоровића Жице  бр. 10 

22. Амбуланта у Економској и техничкој школи  ул. Вука Караџића   бр.  
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III ОРГАНИ ДЕФИНИСАНИ ЗАКОНОМ. СТРУЧНИ ОРГАНИ.  
 

ОРГАНИ ДЕФИНИСАНИ ЗАКОНОМ 
 

Члан 12. 
 
Органи Дома здравља(поред директора Дома здравља) дефинисани законом су:  

1. Управни одбор 
2. Надзорни одбор 

 
Члан 13. 

 
Управни одбор броји 5 чланова. 
Чланове Управног одбора именује оснивач, и то 
2 члана Управног одбора предлаже стручни савет Дома здравља. 
3 члана Управног одбора предлаже оснивач Дома здравља. 
 

Члан 14. 
 
Надзорни одбор броји 3 члана. 
Чланове Надзорног одбора именује оснивач, и то 
1 члана Надзорног одбора предлаже стручни савет Дома здравља. 
2 члана Надзорног одбора предлаже оснивач Дома здравља. 
 
 

Члан 15. 
 
Начин избора и делокруг рада управљачких органа Дома здравља дефинисан је статутом Дома здравља. 
Начин функционисања Управног и Надзорног одбора дефинисан је сопственим правилницима. 

 
СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 
Члан 16. 

 
Стручни органи Дома здравља су: 

1. Стручни савет 
2. Стручни колегијум 
3. Етички одбор 
4. Комисија за унапређење квалитета рада  

 
Делокруг рада стручних органа Дома здравља дефинисан је статутом Дома здравља.  

 

Члан 17. 
 

Стручни савет  броји 5 чланова и чине га по један представник  медицинских служби. 
Чланове стручног савета бирају запослени у Дому здравља. 
Начин избора је дефинисан је статутом. 
 

 
Члан 18. 

 
Стручни колегијум броји 4 члана и чине га руководиоци медицинских служби. 
Руководиоце медицинских служби, а самим тим и чланове стручног колегијума именује директор. 
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Члан 19 . 

 
Етички одбор броји 5 чланова и чине га 3 представника Дома здравља које именује директор из реда 
запослених, а 2 члана - правника из реда грађана који живе на територији општине Горњи Милановац. 
Начин избора је дефинисан је статутом. 

 
 Члан 20. 

 
Комисија за унапређење квалитета рада броји 5  чланова Дома здравља. 
Чланове комисије именује директор. 
 

 
IV ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 
Члан 21. 

 
У циљу ефикасног и рационалног обављања делатности у свим службама се организују одељења и одсеци у 
складу са подзаконским актима. 
 

МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ 
 

1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
 

Члан 22. 
 
Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине организована је функционално кроз одељења и 
одсеке на следећи начин:  

1. Одељење за здравствену заштиту деце и омладине  
2. Одељење - Амбуланта за здравствену заштиту жена  
3. Одељење заједничких медицинских послова  

  3А. Социјална медицина  

  3Б. Јединица за снабдевање лековима  

  3В. Стерилизација завојног материјала и медицински отпад 

Члан 23. 
  
Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине просторно обавља своју делатност у Дому здравља 
Горњи Милановац, на адреси војводе Милана 37 и Тихомира Матијевића 1, а по потреби на другим 
локацијама на којима делатност обављају запослени Дома здравља Горњи Милановац и у предшколским 
установама, у школама, на територији општине Горњи Милановац.  

 
Члан 24. 

 
Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине организована је функционално и просторно на 
следећи начин:  

1. Одељење за децу и омладину    ул. Војводе Милана  бр. 37 
2. Одељење за жене      ул. Војводе Милана  бр. 37 
3. Одељење заједничких медицинских послова  ул. Тихомира Матијевића  бр. 1 
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Члан 25. 
 
Делатност одељења за здравствену заштиту деце и омладине одвија се кроз примену 
превентивних и дијагностичко терапијских мера у здравственој заштити  деце и омладине, у кући и 
установама за колективни боравак деце у складу са стручно-методолошким упуством, и обухвата: 

- преглед и контролу здравља новорођене деце 
- систематске и контролне прегледе здраве одојчади и мале деце  
- здравствено-васпитни рад са родитељима и децом  као и партнерима у заједници          
  (васпитачи, психолози, наставници, педагози и др)  
- спровођење вакцинације деце према важећем календару вакцинације; 
- спровођење активне здравствене заштите деце у колективима (јаслицама, вртићима);  
- прегледе деце пред одлазак у дечији колектив  
- дијагностику и лечење деце 
- здравствену заштиту деце ометене у психо-физичком развоју 
- спровођење активне здравствене заштите о правилним физичким активностима код деце 
- систематске и контролне прегледе деце школског узраста 
- спровођење вакцинације школске деце према важећем календару вакцинације 
- спровођење активне здравствене заштите деце у колективима: школама, интернатима и 
специјалним школама  
- прегледе деце пред одлазак на летовање, климатско лечење, рекреативну наставу, у колектив и    
такмичења у оквиру спортских активности 
- учешће у прегледима за професионалну оријентацију ученика при упису у средње школе 
- обављање ултразвучних прегледа деце 

 

 
Члан 26. 

 

Делатност одељења за здравствену заштиту жена одвија се кроз примену превентивних, 
куративних и дијагностичко - терапијских мера у здравственој заштити жена у Дому здравља у складу са 
стручно методолошким упуством:  

- праћење здравственог стања жена на дефинисаном подручју и мере за унапређење, очување и   
   заштиту здравља жена  
- систематске и циљане прегледе жена у циљу раног откривања малигних обољења  
  (скрининг на карцином дојке, карцином грлића материце), мере лечења и рехабилитације 
нађених стања  
- систематско праћење и контролу здравственог стања трудница, посебно оних са ризичном 
трудноћом и породиља 
- обављање ЦТГ прегледа трудница 
- прегледи ради планирања породице 
 - спровођење превенетивних мера у циљу унапређења репродуктивног здравља младих и других 
дијагностичко-терапијских мера за заштиту здравља адолесцената  
- дијагностику и лечење оболелих жена  
- обављање ултразвучних прегледа жена 

Саветовалиште за труднице: 
-  спровођење психо-физичке припреме трудница за порођај  
-  обављање припрема за здраво родитељство-школа родитељства 
-  обављање индивидуалног и групног здравственог васпитног рада 
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Члан 27. 
 

У одељењу за заједничке медицинске послове обављају се послови који не захтевају рад са 
пацијентима, и то : 

- социјална медицина са статискиком 
- јединица за снабдевање лековима (за потребе Дома здравља) 
- Стерилизација завојног материјала и медицински отпад 

 
 

Члан 28. 
 
Делатност социјалне медицине обухвата:  

- учешће у планирању и  израда извештаја о извршењу плана рада  Дома здравља 
- обезбеђивање координације здравствено-васпитног рада на нивоу дома здравља и са 

одговарајућим заводом за јавно здравље 
- формирање базе података релевантних за спровођење свих облика здравствене заштите на нивоу 

локалне заједнице 
- праћење кретања хроничних незаразних болести ради њиховог раног откривања и спречавања 
- учешће у организацији унутрашњег надзора над стручним радом и израда елабората  
- израда здравствено-статистичких извештаја и праћење 
- координација и анализа спровођења квалитета здравствене заштите у Дому здравља  
- формирање извештаја из ЗИСа по службама и ажурирање месечних евиденција на основу истих 
- праћење и контрола извршења планова  
- анализа aнкете задовољства корисника медицинских услуга за текућу годину и формирање 

одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе 
- анализа анкете задовољства запослених за текућу годину и формирање одговарајућег облика 

резултата кроз табеле и графиконе  
-       прикупљање извештаја из ЗИСа о квалитету, ажурирање извештаја и прослеђивање ИЗЈЗ 
-      вођење реверса о медицинским ресурсима (основна средства и ситан инвентар)  
-   послове креирања и израде медицинских статистичких извештаја и анализа који се не могу добити 

из информационих система  
-   уношење регистрације изабраних лекара 
-   контрола и ажурирање папирне и електронске пријаве о изабраном лекару  

 
 

Члан 29. 
 

Делатност јединице за снабдевање лековима обухвата: 
- планирање, организовање и контрола ампулираних лекова (у кванититавном и квалитативном 

смислу) и унос ван уговорених средстава за ампулираних лекова у ЗИС  
-    дефинисање квантитета санитетског и потрошног материјала потребних за несматан рад 

медицинских служби 
-   ажурирање цена ампулираних лекова пре слања E-фактуре РЗЗОу 
- Издавање ампулираних лекова одељењима и корисницима услуга (лекови са посебним режимом 

издавања) 
 

Члан 30. 
 
Делатност у вези стерилизације завојног материјала и медицинског отпада 
обухвата:  

-    послове стерилизације завојног материјала 
-    управљање медицинским отпадом, организовање одношења и контрола 
-    најава медицинског отпада тј. креирање распореда прикупљања отпада одељењу за безбедност и 
возни парк 
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-    контрола и праћење извршења прикупљања медицинског отпада 
-    дефинисање потрошног материјала и ситног инвентара за потребе медицинског отпада 
-    дефинисање потрошног материјала за потребе стерилизације завојног материјала 
-    дефинисање квантитета хигијенског и дезинфекционог потрошног материјала и ситног инвентара 

 
Члан 31. 

 
У послове одељења  подразумева се и активно учешће у свим активностима које одреде управљачки органи, 
стручни органи и стручне групе Дома здравља. 

 
Члан 32. 

 
Начин функционисања одељења и ближе одређивање токова пословних процеса које одељење обавља 
дефинисано је овим правилником и правилником о радним процедурама Дома здравља. 
 

 
 

2. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА 
 

Члан 33. 
 
Служба за здравствену заштиту одраслих становника организована је функционално кроз одељења и одсеке 
на следећи начин:  

1. Одељење опште медицине 1 са превентивним центром 
 

2. Одељење опште медицине 2 са одсеком медицине рада 

 
3. Одељење – Прањани (Здравствена станица) 

 
4. Одељење кућног лечења  

 
5. Одељење поливаленте патронаже  

 
Члан 34. 

 
Служба за здравствену заштиту одраслих становника просторно обавља своју делатност у седишту 

Дома здравља Горњи Милановац Тихомира Матијевића 1, затим Војводе Милана 37,  у здравственим 
станицама и амбулантама (члан 11. овог правилника), по потреби и на другим локацијама на којима 
делатност обављају запослени Дома здравља Горњи Милановац  на територији општине Горњи Милановац. 

 
Члан 35. 

 
Служба за здравствену заштиту одраслих становника организована је функционално и просторно на 
следећи начин:  
 

1. Одељење опште медицине 1 са Превентивним центром    ул. Тихомира Матијевића бр. 1 
 
2. Одељење опште медицине 2     

Одсек медицине рада      ул. Војводе Милана   бр. 37 

3. Одељење  – Прањани (Здравствена станица)  Прањани 

 

4. Одељење кућног лечења    ул. Тихомира Матијевића бр. 1  

 5. Одељење поливаленте патронаже   ул. Тихомира Матијевића бр. 1   
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Члан 36. 

 

Делатност Одељења опште медицине 1, Службе за здравствену заштиту одраслих становника, 
одвија се кроз примену превентивних и дијагностичко-терапијских мера у складу са стручно методолошким 
упутством и обухвата:  

- превентивне прегледе и мере у циљу унапређења здравља становништва 
- идентификација фактора ризика за хронична незаразна обољења 
- циљане прегледе ради раног откривања малигних обољења (Са- дебелог црева) 
- вакцинацију и друге превентивне мере у циљу спречавања и сузбијања заразних болести 
- здравствено васпитни рад са одраслим становништвом 
- прегледе у циљу постављања дијагнозе, лечења и рехабилитације 
- упућивање пацијената на специјалистичке прегледе, а по потреби и у стационарне установе 
секундарног и терцијалног нивоа ради испитивања, лечења или рехабилитације 
- пријављивање и одјављивање заразних, малигних и хроничних незаразних обољења од већег  
  социо-медицинског значаја 
- припрему медицинске документације за лекарске комисије 
- обављање индивидуалног и групног здравственог васпитног рада 

 

Члан 37. 

Делатност Превентивног центра (центар за превентивне здравствене услуге):  
- телефонско саветовалиште намењено корисницима услуга за давање информација и савета о  
  здравим стиловима живота 

-  организовање групног и индивидуалног здравствено-васпитног рада и едукација корисника услуга о 
превенцији фактора ризика за хронична незаразна обољења 

-  интеграција и координација свих превентивних активности у ДЗГМ, а у циљу што успешније 
промоције здравља и превенције болести становништва 

 

Члан 38. 
 
Делатност Одељења опште медицине 2, Службе за здравствену заштиту одраслих становника, 
одвија се кроз примену превентивних и дијагностичко-терапијских мера у складу са стручно методолошким 
упутством и обухвата:  

- превентивне прегледе и мере у циљу унапређења здравља становништва 
- идентификација фактора ризика за хронична незаразна обољења 
- циљане прегледе ради раног откривања малигних обољења (Са дебелог црева) 
- вакцинацију и друге превентивне мере у циљу спречавања и сузбијања заразних болести 
- здравствено васпитни рад са одраслим становништвом 
- прегледе у циљу постављања дијагнозе, лечења и рехабилитације 
- упућивање пацијената на специјалистичке прегледе, а по потреби и у стационарне установе 
секундарног и терцијалног нивоа ради испитивања, лечења или рехабилитације 
- пријављивање и одјављивање заразних, малигних и хроничних незаразних обољења од већег  
  социо-медицинског значаја 
- припрему медицинске документације за лекарске комисије 
- обављање индивидуалног и групног здравственог васпитног рада 
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Члан 39. 
 

Делатност одсека – Медицина рада, у оквиру одељења Општа медицина 2, одвија се кроз 
специфичну здравствену заштиту радника у складу са стручно методолошким упуством и обухвата:  

 - обављање претходних, периодичних, систематских, циљаних и других превентивних прегледа радника на   
   радним местима са или без повећаног ризика у циљу откривања и сузбијања професионалних и других   
   болести, повреда на раду и болести у вези са радом.  
-  утврђивање и оцену опште и посебне здравствене способности за рад на одређеним пословима сходно  
   захтевима радног места 
-  здравствено васпитање радника посебно у вези са ризицима на радном месту и обука пружања прве 
помоћи 

-  прегледе кандидата и возача професионалаца и аматера 
-  остали превентивни прегледи  
-  учествовање у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини 
-  утврђивање и испитивање узрока настанка професионалних болести и болести у вези са радом 
-  учествовање у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији запослених у случају повређивања   
запослених или хаварија 

-  давање савета послодавцу при избору другог одговарајућег посла према здравственим способностима  
 запосленог  

-  учествовање у анализи повреде на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом 
Одсек медицине рада просторно обавља своју делатност на локацији Војводе Милана бр. 37,  а по потреби и 
на осталим локација на којима делатност обављају запослени Дома здравља Горњи Милановац и на 
територији републике Србије. 

 
      

Члан 40. 
 

Делатност одељења кућног лечења обухвата: 
- спровођење лечења у стану пацијента  
- пружање неодложне медицинске помоћи у стану   
- пружање дијагностичко-терапијских услуга као што су:  ЕКГ, ињекције, инфузије, превијање, промена 
катетера и др. 

 
Члан 41. 

 
Делатност одељења поливалентне патронаже обухвата: 

-програмску здравствену заштита са здравим и болесним појединцима свих популационих група у  
породици и широј заједници, 
-здравствено васпитни рад, обучавање вештинама и предузимање мера  очувања здравља рањивих и 
специјалних  категорија становништва  (труднице, породиље, бабињаре, новорођенчад, одојчад, мала 
и предшколска деца и стари), 
-спровођење  одређених активности у породици по сигнал налогу лекара Дома здравља,  
-остваривање контаката и помоћ при смештају лица у установе социјалне заштите 

 

Члан 42. 

У послове службе подразумева се и активно учешће у свим активностима које одреде управљачки органи, 
стручни органи и стручне групе Дома здравља. 

 
Члан 43. 

 
Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља 
дефинисано је овим правилником и правилником о радним процедурама Дома здравља. 
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3. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

 
Члан 44. 

 
Служба за стоматолошку здравствену заштиту организована је функционално кроз одељења на следећи 
начин:  

1. Одељење - Дечија и превентивна стоматологија 
2. Одељење – Општа стоматологија са  зубном техником 
3. Одељење – Ортопедија вилица 

  
Члан 45. 

 
Служба за стоматолошку здравствену заштиту просторно обавља своју делатност у седишту Дома здравља 
Горњи Милановац – Тихомира Матијевића 1, здравственим станицама и амбулантама, стоматолошким 
ординацијама у предшколским установама, основним и средњим школама(члан 11. овог правилника), на 
територији општине Горњи Милановац. 

 
Члан 46. 

 
Служба за стоматолошку здравствену заштиту организована је функционално и просторно на следећи начин: 
  

1.Дечија и превентивна стоматологија    ул. Тихомира Матијевића бр. 1 
2.Општа стоматологија са зубном техником    ул. Тихомира Матијевића бр. 1 
3.Ортопедија вилица      ул. . Тихомира Матијевића  бр. 1 

 
Стоматолошка делатност може се обављати и у стоматолошким ординацијама у 

 
1. Амбуланта у „О.Ш. Момчило Настасијевић“  ул. Лоле Рибара  бр. 3  
2. Амбуланта у „О.Ш. Свети Сава“    ул. Бошка Бухе   бр. 18 
3. Амбуланта у „О.Ш. Десанка Максимовић“   ул. Милутина Тодоровића бр. 10 
4. Амбуланта у Економској / техничкој школи  ул. Вука Караџића  бр. 
5. Амбуланта у дечијој установи „СУНЦЕ“    ул. Вука Караџића  бр. 4 
6. Здравствена станица „Прањани“     Прањани.  
7. Здравствена станица „Рудник“     Рудник  
8. Здравствена станица „Бершићи“    Бершићи  
9. Здравствена станица „Враћевшница“    Враћевшница  
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Члан 47. 
 
Делатност службе одвија се кроз методе тимског рада према стручно- методолошком упуству, и 
обухвата:  

 
- систематски рад на спречавању, раном откривању, лечењу, контроли и рехабилитацији становника 
са неправилностима и обољењима орофацијалног система,  
- систематске прегледе уста зуба, у циљу предузимања мера унапређења оралног здравља и 
санације нађеног стања,  
- програмски здравствено васпитни рад са здравим и болесним становништвом,  
- лекарске прегледе у циљу дијагностиковања, лечења, рехабилитације оболења уста и зуба у 
установи, издвојеним амбулантама, а по потреби и у кући грађана,  
- ортодонтску превенцију и санацију неправилности у развоју уста, зуба и орофацијалног система,  
- протетску терапију и рехабилитацију,  

 
Члан 48. 

 
У послове службе подразумева се и активно учешће у свим активностима које одреде управљачки органи, 
стручни органи и стручне групе Дома здравља. 
 

Члан 49. 
 

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља 
дефинисано је овим правилником и правилником о радним процедурама Дома здравља. 
 
 
 

4. СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 
 

Члан 50. 
Служба за хитну медицинску помоћ организована је функционално кроз одељења на следећи начин:  

 
1. Одељење - Амбуланта за хитну медицинску помоћ – медицински радници 
2. Одељење за транспорт и санитетски превоз – немедицински радници 
  

Члан 51. 
 
Служба за хитну медицинску помоћ просторно обавља своју делатност у седишту Дома здравља Горњи 
Милановац , и на територији општине Горњи Милановац. 

 
 

Члан 52. 
 
Делатност службе одвија се кроз методе тимског рада према стручно - методолошком упуству, и 

обухвата:  

- континуиран пријем и збрињавање свих ургентних стања у здравственој установи 
- ординирање терапије и, по потреби, упућивање збринутих и стабилизованих пацијената на даље 

лечење у надлежну установу секундарног или терцијарног нивоа 
- указивање неодложне и хитне помоћи на месту догађаја 
- пружање медицинских савета путем телефона 
- санитетски превоз критично оболелих и повређених до стационарне установе, уз непрекидно 

праћење стања и пружање помоћи у току транспорта 
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- санитетски превоз пацијената на секундарни или терцијарни ниво као и санитетски превоз 
пацијената са секундарног или терциарног нивоа на кућно лечење. Овакав вид транспорта се врши 
са или без медицинске пратње а по налогу изабраног лекара или надлежне комисије РФЗО-а. 

- санитетски превоз пацијената у рехабилитационе центре, хемодијализне центре и центре за зрачну 
терапију по одлуци комисије РФЗО-а 

- ванстандарне услуге санитетског превоза (на захтев пацијента или члана породице), које не иду на 
терет обавезног здравственог осигурања, а које се врше о трошку самих пацијената 

- медицинско обезбеђење јавних скупова ( спортски догађаји, концерти ,политички скупови...) 
- услуге превоза лабораната по налогу изабраног лекара, ради кућног узимања крви за 

лабораторијске анализе. 

СХМП је обавезна да пружи хитну и неодложну помоћ како домицилном становништву општине тако и 
особама непознатог пребивалишта и без потврде о поседовању здравственог осигурања. 
 

Члан 53. 
 

У послове службе подразумева се и активно учешће у свим активностима које одреде управљачки органи, 
стручни органи и стручне групе Дома здравља. 
 

Члан 54. 
 

Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља 
дефинисано је овим правилником и правилником о радним процедурама Дома здравља. 

 

НЕМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА 
 

5. СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ  
 

Члан 55. 
 
Служба за немедицинске послове организована је функционално кроз одељења и одсеке на следећи начин:  
 

1. Одељење за административне послове (правне, кадровске, опште, економско – финансијске и 
комерцијалне послове) 

  - одсек за правне, кадровске и опште послове 

  - одсек за економско-финансијске и комерцијалне послове 

2. Одељење за информационо - комуникационе технологије и техничке послове 
 - одсек за ИКТ послове 
 - одсек за техничке и инвестиционе послове 
 - одсек за безбедност и возни парк 
 - одсек за послове одржавања хигијене  

 
Члан 56. 

 
Служба за немедицинске послове просторно обавља своју делатност у седишту Дома здравља Горњи 
Милановац Тихомира Матијевића бр.1, на адреси ул. Војводе Милана бр. 37, а по потреби и на другим 
локацијама на којим делатност обављају запослени Дома здравља Горњи Милановац (члан 11.овог 
правилника).   

 
Члан 57. 

 
Служба за немедицинске послове, организована је просторно на следећи начин:  

1. Одељење за административне послове  
o Одсек за правне, кадровске и опште послове  Ул. Тихомира Матијевића бр.1, 



16 

 

o Одсек за економско-финансијске и комерцијалне послове Ул. Војводе Милана бр. 37 
  
2. Одељење за информационо - комуникационе технологије и техничке послове 

o Одсек за ИКТ послове     Ул. Тихомира Матијевића бр.1, 
o Одсек за техничке послове    Ул. Тихомира Матијевића бр.1, 
o Одсек за безбедност и возни парк    Ул. Тихомира Матијевића бр.1, 
o Одсек за послове одржавања хигијене    Ул. Тихомира Матијевића бр.1, 

 
Члан 58. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ задужено је за стручно и правовремено обављање 
следећих послова: 

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ: 

- израда општих аката, уговора и давање правних мишљења у вези спровођења истих 
- у вези осигурања имовине и лица 
- припрема седница органа управљања 
- заступање пред судовима и другим органима  
- вођење регистра важећих правилника и одлука директора које су на снази 
- евиденција, организовање израде и контрола печата за интерну и екстерну употребу  
- заштите пацијентових права 
- писарнице и архиве 
- пријем радника и сви послови из радних односа и матичне евиденције 
- послови по налогу Министарства здравља, Савета за здравство општине Горњи Милановац, РЗЗО-
филијала за моравички округ, МУП за Горњи Милановац и других органа 

- организовање послова јавних набавки 
 ОДСЕК ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ: 

- послови финансијскe оперативe, под којим се подразумева 
  а) Послови ликвидатуре  
   б) Благајнички послови 
  ц) Обрачун зарада 
   д) Фактурисање 
- књиговодствени послови, под којим се подразумева 
   а) Књиговодство купаца и добављача 
   б) Материјално књиговодство 
    ц) Књиговодство основних средстава и ситног инвентара 
  д) Главна књига 
-послови плана и анализе  

а) креирање предлога годишњег буџета, на основу планова и потреба организационих  
јединица 

б) контрола реализације годишњег буџета 
 - послови јавних набавки 
    

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као 
послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе. 

 
Члан 59. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
ОДСЕК ЗА ИКТ ПОСЛОВЕ: 

Под пословима везаним за информационе системе и мреже (инжењерски послови) задужено је за 
стручно и правовремено обављање следећих послова : 
  

Информатичко - Технички део 
- послове везане за техничко сервисирања, одржавања и чувања рачунарске и телекомуникационе 
опреме  

- послове организовања и контроле ЛАН, телефонске и видео мреже  
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- послове везане за администрацију Интернет (Web) презентације и подешавања презентације и 
постављање статичких и сервисних информација  

- послове планирања, организовања и контроле нових ресурса: рачунара, рачунарске опреме, мрежне 
опреме, телекомуникационе опреме, фискалних каса и УПС-а (за рачунарску,телекомуникациону и 
медицинску опрему) и вођење реверса ове опреме  

- стручна спецификација и карактеристике ресурса за које воде реверсе приликом набавки 
- послове планирања, организовања и контроле техничког пружања услуга: фиксне телефоније, 
мобилне телефоније, интернета, одржавање ЛАН мреже, одржавање телефонске мреже  

- послове контроле и формулисања захтева за медицински софтвер, софтвер за ИП видео надзор, 
софтвер за телефонију 

- послове везане за планирање, организације и контроле свих врста мрежних протока (интернета, 
дељеног меморијског простора, DNS, IP, Gateway)  

- послове креирања и чувања администраторских шифри за рачунаре који користе ЛАН мрежу  
- послове архивирања (Back up) података остварених коришћењем ресурса (рачунара, камера, 
фотоапарата и сл.)  Дома здравља за које се процени да су битни и послове архивирања (Back up) 
података приликом сервисирања рачунара 

- утврђивање листе дозвољених софтвера и оперативних система и њихова инсталација  
- обезбеђивање података из доступних база података уз одобрење кабинета директора 
  
Информатичко - Пословни део 
- послове контроле и формулисања захтева за пословни ИС, здравствени ИС, картични ИС, 
лабораторијски ИС,  електронског плаћања путем интернета и другог пословног софтвера који у свом 
раду користи ЛАН мрежу или је на било који начин повезан са неким од информационих система 

- писање и ажурирање кода за фискалне касе након добијања потписаних ценовника од стране 
одељења за економско финансијске послове  

- послове планирања и контроле ИКТ потрошног материјала и канцеларијског материјала 
- послове планирања, организовања и контроле утрошка: фиксне телефоније, мобилне телефоније, 
интернета, одржавање ЛАН мреже, одржавање телефонске мреже  

- обука запослених за рад на свим информационим системима (ЗИС, ПИС, КИС, ЛИС и др.) 
- контрола рачуна за фиксну и мобилну телефонију (аналитичка, кванититативна, структурна) и 
извештавање одељења за економско – финансијске послове и кабинета директора по потреби 

- издавање листинга службених СИМ картица по захтеву запосленог 
- ажурирање шифарника и неисправности из РИЛа и ЗИСу 
- извештавање о РИЛу према РЗЗОу и одговорним лицима Дома здравља 
- ажурирање шифарника РЗЗОа у ЗИС 
- извештавање запослених који раде на креирању Електронске Фактуре о новонасталим променама 
- контрола и исправка уочених грешака фактурисаних услуга, партиципације и материјалних трошкова 
у ЗИСу, и упоређивање са подацима у ПИС 

- формирање фактуре и упућивање РЗЗО-а путем Интернет портала, контрола првих оспорења и 
њихово исправљање и потврда фактуре на Интернет порталу РЗЗО-а; 

- анализа и исправка појединачних оспорења фактура од стране Филијале РЗЗО-а - Чачак ,  и 
информисање запослених који фактуришу услуге о насталим грешкама  

- обука запослених за практичан рад на фискалним касама, изузев финансијских објашњења  
- анализа потреба запослених који пружају услуге, извештавања са е-обликом података и формирање 
одговарајућих захтева за измене у ЗИСу са одоварајућим излазима 

- извештавање одељења за економско-финансијске послове о броју регистрованих корисника услуга 
по изабраном лекару  

- едукација запослених о примену нових информатичких технологија у здравству 
- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као 
послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе изузев: 

а) дактилографских послова и услужних послова коришћењем Office пакета (MS Office, 
OpenOffice и сл.) и свакодневна едукација запослених из коришћења истих 
б) претраживање Интернета и обезбеђивање података било које врсте за потребе радова за 
факултете, више школе и семинаре за потребе запослених  
ц) обезбеђивање рада музичке картице, радио картица, звучника, софтвера за репродукцију  
музичких и филмских записа 
д) послове редовног архивирања (back up) података са клијентских машина 
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Члан 60. 

 

У области информисања и комуникација овај део одељења задужен је за стручно и правовремено 
обављање следећих послова:  

- послове информисања радника 
- послове фотографисања радника и припреме за израду ИД картица 
- послове информисања корисника услуга (лично, телефоном, путем Интернет презентације) 
- послове креирања адресара и телефонског именика пословних ценатара и запослених  
- послове сервисних информација (лично, телефоном, путем Интранета и Интернет презентације) 
- систем обавештења (врата, панои, плакати, промотивни материјал) 
- послове преноса општих информација од стране надређених институција и појединаца 
(Министарство здравља, РЗЗО, Институт за јавно здравље)  

- послове разних анкетирања запослених   
- курирске послове унутар централне локације, издвојених локација и институцијама са којима се 
остварује пословна сарадња  

- други случни послови који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као 
послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе. 
 

Члан 61. 
 

У погледу спровођења, контроле и контакта овај део одељења задужен је за уговоре: 
1. о коришћењу услуга фиксне телефоније 
2. о коришћењу услуга мобилне телефоније 
3. о коришћењу услуга Интернета 
4. о коришћењу услуга и одржавању Здравственог информационог система  
5. о коришћењу услуга и одржавању Пословног информационог система 
6. о коришћењу услуга и одржавању Картичног информационог система 
7. о коришћењу и одржавању медицинских софтвера 
8. о коришћењу услуга хостинга и регистрације Интернет домена 
9. о техничком одржавању видео надзора и ИП видео надзора 
10. о техничком одржавању и услугама за ЛАН мрежу  и мрежну опрему 
11. о техничком одржавању телефонске мреже и телефонских централа 
12. о техничком одржавању рачунарске опреме 

 
Члан 62. 

 
ОДСЕК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВОЗНИ ПАРК: 

Под пословима безбедности и заштите здравља на раду и транспорт - подразумева за стручно и 
правовремено обављање следећих послова:  

- послове безбедности на радном месту и заштите здравља на раду  
- послове везане за физичко-техничко обезбеђење 
- послове цивилне заштите 
- вођење повредних листа  
- послове везане за противпожарну и противгромску заштиту 
- едукација запослених о безбедности и заштити на раду 
- едукација запослених о поступању у случају пожара  
- послове спречавања неодобрене илегалне продаје, дистрибуције и промоције нездравствених 
производа и услуга у Дому здравља  

- послове регистрације и осигурања возила 
- послове израде, контроле приступа и чувања кључева 
- послове евиденције возачких дозвола запослених који имају овлашћење да користе возила Дома 
здравља  

- послове евиденције утрошеног горива и мазива и другог потрошног материјала за возни парк  
- планирање и контрола коришћења возила од стране запослених, броју вожњи и пређеној 
километражи и евиденцију  

- вођење евиденције и контроле о негативним поенима које запослени оствари у саобраћају 
- организовање коришћења возила за она возила која нису додељена ниједној организациој јединици 



19 

 

- организовање и контрола паркинга и приступа паркингу  
- спречавање злоупотребе и неовлашћеног коришћења паркинг места Дома здравља 
- послове чишћења снега на унутрашњем паркингу Дома здравља и око возила у зимском периоду  
- свакодневно одржавање чистоће на паркингу 
- дозвола паркирања возилима искључиво са списка о приступу паркингу,  пословним партнерима и 
возилима са списка и рестриктивна примена. 

- курирске послове између свих локација Дома здравља и осталих правних и физичких лица са којима 
Дом здравља остварује пословне контакте. 

- послове транспорта основних средстава, ситног инвентара, потрошног материјала између свих 
локација Дома здравља   

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као 
послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе 

 
Члан 63. 

Одсек за безбедност и возни парк у погледу спровођења, контроле и контакта задужено је за уговоре: 
1. о техничком одржавању противпожарне опреме 
2. о техничком одржавању аларамних система 
3. о техничком одржавању громобрана 
4. о редовном и ванредном сервисирању возила из возног парка Дома здравља 
5. о коришћењу услуга прања возила  
6. о техничком одржавању исправности возила из возног парка 

 
Члан 64. 

 

ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОСЛОВЕ: 
Задужен је за стручно и правовремено обављање следећих послова: 
- послове планирања, организовања и контроле грађевинских и архитектонских радова 
- послове везане за електро, топловодну, водоводну и канализациону мрежу 
- послове планирања нових ресурса, организовања и контроле постојећих ресурса (намештаја, 
прозора, врата, клима уређаја, радијатора, фрижидера и других електро уређаја који не спадају у ИКТ 
или медицинске уређаје) на захтев организационих јединица 

- вођење реверса за опрему из ресурса које организује (намештај, клима уређаји, фрижидери, 
услужни балони воде, основна средства и ситан инвентар везано за текуће одржавање и хигијену) 

- послове планирања, организовања и контроле кванититативног утрошка и трошкова електричне 
енергије, воде, одношења смећа, потрошног материјала за текуће одржавање 

- стручна спецификација и карактеристике ресурса за које воде реверсе приликом набавки 
- дефинисање листе медицинске опреме и стоматолошке опреме за које постоје знања и кадровске 
способности за одржавање 

- дефинисање листе послова из текућег одржавања за које постоји знања и кадровске способности за 
одржавање  

- послове техничког сервисирања, одржавања и чувања елетричне мреже 
- послове техничког сервисирања, одржавања и чувања водоинсталација  
- послове одржавања медицинске и стоматолошке опреме и уређаја ван гарантног рока са листе 
опреме за које постоје техничка знања 

- послове одржавања и контроле балона за воду  
- послове одржавања лифта  
- послове одржавања функционалности намештаја, прозора, врата, клима уређаја 
- послове физичке селидбе основних средстава од улаза до крајње дестинације као и пресељавање 
основних средстава унутар објекта Дома здравља  

- послове одржавања чистоће зидова  
- послове чишћења снега на тротоару, испред и око свих објеката Дома здравља у зимском периоду, 
изузев унутрашњег паркинга на централној локацији 

- послове скидања и заштите од леденица у зимском периоду  
- израда разних статистичких анализа и планова за потребе одељења, који се не могу добити из 
информационих система  

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као 
послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе 
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Члан 65. 

 

Одсек за техничке послове у погледу спровођења, контроле и контакта је задужен за уговоре: 
1. о коришћењу услуга електричне енергије (са ЈП Електродистрибуција) 
2. о коришћењу услуга водоводне и канализационе мреже (са ЈKП) 
3. о коришћењу гаса (са Србија Гасом)  
4. о одношењу смећа (ЈКП ) 
5. о снабдевању балона воде за запослене и кориснике услуга 
6. о техничком одржавању лифта  
7. о техничком одржавању медицинске опреме са листе медицинске опреме и стоматолошке 

опреме за које не постоје знања и кадровске способности за одржавање 
8. о извођењу грађевинских и архитектонских радова на објектима Дома здравља 

 
Члан 66. 

 

ОДСЕК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ: 
Задужен је за квалитетно и правовремено обављање следећих послова: 

- послове одржавање чистоће у зградама у којима делатност обављају запослени у Дому здравља 
- послове одржавање хигијене 
- послове санитетске  чистоће    
- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као 

послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе. 

 

 
V КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И СТРУЧНЕ ГРУПЕ  

 
Члан 67. 

Дефинишу се послови које обавља кабинет директора и стручне групе Дома здравља 

1. Кабинет директора - менаџмент Дома здравља  
2. Стручна група за социјални  дијалог  
3. Стручна група медицинских  сестара-техничара медицинских служби 
4. Стручна група за промотивне активности 
5. Стручна група за континуирану медицинску едукацију 

 
Кабинет директора - менаџмент Дома здравља  

 
Члан 68. 

 
Кабинет директора броји максимално 7  чланова (директор и 6 чланова) из реда запослених у ДЗГМ, који 
поред свог основног радног места учествују и у раду кабинета – директор, помоћници директора и главна 
сестра. 

Члан 69. 
 
Кабинет директора стара се о свакодневном функционисању Дома здравља и предлаже и помаже директору 
у циљу доношења квалитетнијих и оптималних одлука. 
Кабинет директора се састаје најмање једном недељно. 

 
Члан 70. 

 
Кабинет директора поред свакодневних послова чланова кабинета ради и следеће послове: 

- Разматра нереализоване набавке и доноси одлуке у вези њих, а на основу списка нереализованих 
набавки за које постоји одлука и новчаних средстава којима располаже Дом здравља 

- Одређује рокове за прикупљање понуда 
- Прави план и контролише реализацију једнократних послова битних у датом моменту 
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- Одређује и задужује службу, одељење, одсек, стручни орган или стручну групу за нове послове који 
се појаве у току године а који нису дефинисани као посао ниједне од њих. Одређује границу 
послова уколико на реализацији истих ради више пословних центара, а није прецизно дефинисано 
правилником 

- Прави план и контролише спровођење годишњег пописа 
 

 
Члан 71. 

 
Кабинет директора у погледу ресурса и трошкова: 

- Распоређује просторије у власништву Дома здравља или на употреби Дома здравља по 
организационим јединицама  и одређује дозвољене трошкове 

- Распоређује возила (број и врсту) из возног парка (ресурс) по организационим јединицама 
- Одређује дозвољне трошкове (бензин и километража ) за свако организациону јединицу 
- Распоређује медицинску опрему и уређаје по организационим јединицама 
- Одређује максимални број СИМ картица по организационим јединици 
- Одређује дозвољени трошак на рачун Дома здравља додељених СИМ картица 
- Одређује максимални број директних телефонских фиксних линија по пословној јединици 
- Одређује карактеристике додељених телефонских линије и дозвољени трошак 
- Утврђује листу запослених са правом приступа одређеним објектима и време приступа одређеним 

објектима 
- Утврђује листу запослених са правом коришћења возила из возног парка 
- Утврђује листу запослених корисника СИМ картице и дозвољени трошак 

 
 
Кабинет директора распоређује ресурсе и трошкове на основу: 
1. Захтева организационих јединица (или више организационих јединица заједно), које потписује 

руководилац организационе јединице 
2. Извештаја који по том захтеву добија од организационих јединица задужене за планирање и 

организовање ресурса и трошкове (из тражене групе) о могућности реализације захтева као и неопходних 
предуслова да би се реализација спровела ако при садашњим условима она није могућа 

3. Просторних, организационих и финансијских могућности Дома здравља и запослених у Дому здравља 
 

Члан 72. 
Кабинет директора у погледу времена: 

- Одређује максималан број запослених по организационим јединицама 
- Распоређује запослене по организационим јединицама 
- Дозвољава прековремени рад запосленим на унапред најављен и образложен захтев руководиоца 

организационе јединице  
- Одређује број стимулација и висине стимулације у номиналном или процентуалном износу.  
- Одобрава годишњи одмор и друга одсуства за руководиоце служби и одељења 
- Обезбеђује присуство најмање половине  чланова кабинета директора сваког радног дана 
- Одређује максимални број стажера по организационим јединицама 
- Утврђује списак промотера фармацеутских и медицинских фирми који врше промоцију у 

просторијама Дома здравља, као и дозвољено време  и дужину промоције 
 

Кабинет директора распоређује кадрове на основу: 
1. Захтева организационих јединица (или више организационих јединица заједно), које потписује 

руководилац организационе јединице 
2. Могућности реализације захтева као и неопходних предуслова да би се реализација спровела ако при 

садашњим условима она није могућа 
3. Просторних, организационих и финансијских могућности Дома здравља и запослених у Дому здравља. 
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Стручна група за социјални дијалог  

 

Члан 73. 

Стручну групу за социјални дијалог чине 4 члана кабинета директора и по један представник 
репрезентативних синдиката. 

Члан 74. 
 
Репрезентативност синдиката се утврђује једном годишње, сваког  01. октобра.   
Проценат запослених који се узима за репрезентативност синдиката одређују државни органи. 

 
Члан 75. 

 
Стручна група за социјални дијалог представља званичну комуникацију између кабинета директора- 
менаџмента Дома здравља и запослених преко својих синдикалних представника. 
 

Члан 76. 
 
Стручна група за социјални дијалог  разматра о питањима: 

- из области деловања синдиката и права радника. Предлаже решења и модалитете у случају 
рационализације 

- решава текуће потребе синдиката и несметано деловање у Дому здравља 
- преговара око колективног уговора 

Стручна група за социјални дијалог се састаје најмање једном у 60 дана.  

 

Стручна група медицинских сестара-техничара 
 

Члан 77. 
 
Стручна група медицинских сестара-техничара чини минимално 5 и максимално 8 чланова међу којима мора 
бити главна сестра-техничар Дома здравља.  

Члан 78. 
 
Стручна група медицинских сестара-техничара из медицинских служби - разматра питања из своје струке и 
предлаже мере за унапређење  рада медицинских сестара-техничара у медицинским службама. Разматра и 
врши избор стручних радова за семинаре. 
Стручна група медицинских сестара-техничара из медицинских служби се састаје најмање једном у 30 дана. 

 
 

Стручна група за промотивне активности 
 

Члан 79. 
 

Стручна група за промотивне активности броји 5 чланова и то: 
- Један члан кабинета директора директно задужен за односе са јавношћу 
- Један члан из одељења за информационо-комуникационе технологије задужен за видео и 

графичку обраду 
- 3 запослена са завршеним факултетом или вишом школом, од којих најмање 2 здравствена 

радника 
 

Члан 80. 
  

Стручна група за промотивне активности: 
- Организују трибине и семинаре 
- Промовишу рад дома здравља 
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- Организују гостовање запослених на радио и ТВ емисијама и свим осталим медијима 
- Организују промотивне кампање 
- Осмишљавају промотивне плакате, информаторе и сл. 

 
Члан 81. 

 

У погледу Интернет презентације стручна група обавља послове постављања 

- мултимедијалних садржаја (фотографије, видео клипови, ППТ презентације, ПДФ презентације)  
- статичких информација ( медицински текстови и објашњења) 
- динамичких информација (вести, промо обавештења, савети, предавања)  
 

 
 

Стручна група за континуирану медицинску едукацију 
 

Члан 82. 
Стручна група за континуирану медицинску едукацију  бави се медицинском едукацијом, научним радовима 
и практичним немедицинским знањима и вештинама. 

 
Члан 83. 

Стручна група за континуирану медицинску едукацију у медицинским едукативним и научним областима 
задужена је за: 

- организовање и праћење континуиране медицинске едукације 
- сарадњу са Српским лекарским друштвом, Лекарском комором, Здравственим саветом  и другим 
сродним институцијама 
- рад са студентима, специјализантима и стажерима медицинске струке 
- специјалне медицинске едукације (школа цитологије и др.) 
- прикупљање и евиденцију  стручних и научних радова радника Дома здравља 
- сарадњу са вишим нивоима здравствене заштите у погледу ангажовања кадра 

 
Члан 84. 

Стручна група за континуирану медицинску едукацију у практично-едукативним немедицинским знањима и 
вештинама организује и: 

- едукације за примену нових информатичких технологија у здравству 
- едукације о безбедности и заштити на раду 
- едукације о поступању у случају пожара 
и друге сличне едукације 

Члан 85. 
 
Начин функционисања кабинета директора и стручних група Дома здравља дефинисан је правилницима 
Дома здравља које потписује директор. 
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VI ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА 
 

Члан 86. 
 
Правилник о унутрашњој организацији се мења по потреби.  

 
Члан 87. 

 
Право да предложе промене правилника имају сви заспослени у Дому здравља. 
Предлог за промену правилника о унутрашњој организацији се подноси писмено директору. 
Предлогом се дефинише које чланове постојећег правилника треба изменити, променити или додати или се 
предлаже комплетно ново концептуално решење Правилника. 
 
Докле год запослени не поднесе предлог за измену правилника сматраће се да постојећи правилник у 
потпуности одговара свим пословним активностима и природи посла који се обављају у Дому здравља. 

 
Члан 88. 

 
Директор и кабинет директора разматрају предлоге у року од 30 дана. Уколико се у том року не усвоји 
предлог сматраће се да је одбијен, о чему се обавештава предлагач. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 89. 

 
У случају спора, тумачење овог Правилника даје директор. 
 

Члан 90. 
 
Правилник о унутрашњој организацији обавезни су да се поштују и придржавају сви запослени Дома 
здравља, сарадници и пословни партнери. 
 

Члан 91. 
 
Кршење овог правилника повлачи моралну, радну и финансијску одговорност  у складу са законом и општим 
актима у Дому здравља.  

 
Члан 92. 

 
Систематизација радних места у Дому здравља Горњи Милановац мора се прилагодити овом правилнику у 
року од месец дана од његовог ступања на снагу.  
 

Члан 93. 
 
По ступању на снагу овог Правилника и Правилника о систематизацији радних места, директор ће са 
запосленима закључити уговоре о раду, односно анексе уговора, под условима утврђеним овим 
Правилником, у складу са законом и општим актима у Дому здравља.  

 
Члан 94. 

 
За све што није регулисано овим Правилником примењују се одговарајуће одредбе закона и општих аката у 
Дому здравља.  
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Члан 1. 

Дом здравља је организован кроз Кабинет директора и 5 (пет) служби: 1 (једна) 
немедицинска и 4 ( четири) медицинске. 

Кабинет директора-менаџмент дома здравља чине директор, помоћници директора и 
главна сестра-техничар Дома здравља. 

Служба за немедицинске послове обухвата следеће послове подељенe у две главне 
групе и шест подгрупа. 
 Административни послови: 
  Правни, кадровски и општи послови ; 
  Финансијско - рачуноводствени и комерцијални послови; 
         Технички и други слични послови 
  Послови информационих система и технологија(ИКТ послови); 
  Послови инвестиционог и техничког одржавања; 
  Послови безбедности и возног парка                                                                                                                     
.                          Остали послови подршке. 

Медицински послови су груписани кроз 4 медицинске службе: 

1. Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине 

2. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва 

4. Служба за стомоталошку здравствену заштиту 

5. Служба за хитну медицинску помоћ 

Члан 2. 
 

 

Списак радних места: 
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КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
 

 
Назив радног 
места ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА 

Типични / 
општи опис 
посла: 

 организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи; 
 координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе;  
 именује руководиоце унутрашњих организационих јединица; 
 доноси правилник о организацији и систематизацији послова; 
 представља и заступа здравствену установу; 
 спроводи утврђену пословну политику; 
 одговоран је за законитост рада здравствене установе; 
 обавља и остале послове  дефинисане законом и статутом ДЗГМ-а  

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и 

фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005.године 

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

 основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације, у 
трајању од најмање пет по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године  

 основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. акредитована едукација из области здравственог менаџмента 
у трајању од најмање годину дана; 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 стручни испит; 
 лиценца; 
 најмање 5 (пет) година искуства у области здравствене заштите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

Назив радног 
места ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

Типични/општи 
опис посла: 

 поред послова основног радног места обавља и следеће: 
 извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука 

органа управљања; 
 координира рад нижих организационих јединица у циљу рационалнијег пословања; 
 учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе; 
 учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских 

средстава; 
 сагледава кадровску структуру и потребе организационих јединица које обављају 

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

 одговоран је за законитост рада и пословања Дома здравља Горњи Милановац, у 
области економско- финансијске, инвестиционе, правне и техничке проблематике. 

 предлаже директору мере за унапређење рада установе. За свој рад непосредно је 
одговоран директору. 

 обавља и остале послове из домена струке по налогу директора 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије 

техничких и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

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

Додатна знања 
/испити 

 знање рада на рачунару 
 стручни испит 
 најмање 5 (пет) година искуства у области здравствене заштите. 

 
 
 
Назив радног 
места ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЗА ИНФОРМАЦИОНО -

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Типични/општи 
опис посла: 

 поред послова основног радног места обавља и следеће: 
 извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука 

органа управљања; 
 координира рад нижих организационих јединица у циљу рационалнијег пословања; 
 учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе; 
 учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских 

средстава; 
 сагледава кадровску структуру и потребе организационих јединица које обављају 

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

 одговоран је за информационо-комуникационе технологије, њихово одржавање и 
унапређење, безбедност информација из области ИКТ проблематике. 

 предлаже директору мере за унапређење рада установе. За свој рад непосредно је 
одговоран директору. 

 обавља и остале послове из домена струке по налогу директора 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, 

економије, техничких и организационих наука по пропису који уређује високо 
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образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
 основним студијама из области права, економије, техничких и организационих 

наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања 
/испити 

 знање рада на рачунару 
 стручни испит 
 најмање 5 (пет) година искуства. 

 
 
 
 
 
Назив радног 
места ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 

Типични/општи 
опис посла: 

 поред послова основног радног места обавља и следеће: 
 извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука 

органа управљања; 
 координира рад нижих организационих јединица у циљу рационалнијег пословања; 
 учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе; 
 учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских 

средстава; 
 сагледава кадровску структуру и потребе организационих јединица које обављају 

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

 предлаже директору мере за унапређење рада установе. За свој рад непосредно је 
одговоран директору. 

 обавља и остале послове из домена струке по налогу директора 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или 

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

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

Додатна знања 
/испити 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит; 
 знање рада на рачунару 
 најмање 5 (пет) година искуства у области здравствене заштите. 
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Назив радног 
места ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЗА МЕДИЦИНСКЕ 

ПОСЛОВЕ – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА / РАД  ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА  

Типични/општи 
опис посла: 

 поред послова основног радног места обавља и следеће: 
 извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука 

органа управљања; 
 координира рад нижих организационих јединица у циљу рационалнијег пословања; 
 учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе; 
 учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских 

средстава; 
 сагледава кадровску структуру и потребе организационих јединица које обављају 

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

 предлаже директору мере за унапређење рада установе. За свој рад непосредно је 
одговоран директору. 

 обавља и остале послове из домена струке по налогу директора 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или 

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

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

Додатна знања 
/испити 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит; 
 знање рада на рачунару 
 најмање 5 (пет) година искуства у области здравствене заштите. 
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Назив радног 
места ГЛАВНА СЕСТРА / ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ДОМА ЗДРАВЉА 

Типични/општи 
опис посла: 

 

 оргaнизуje рaд зaпoслeнoг мeдицинскoг oсoбљa сa вишoм и срeдњoм стручнoм  
спрeмoм мeдицинскoг смeрa, прaви рaспoрeд дeжурстaвa зa кaдaр зa кojи je 
зaдужeнa, у сaрaдњи сa нeпoсрeдним рукoвoдиoцeм oргaнизaциoнe jeдиницe и 
дирeктoрoм; 

 планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад медицинских 
сестара/техничара у области здравствене неге, у складу са програмом, циљевима и 
радом здравствене установе; 

 планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских 
сестара/техничара у области стручног усавршавања;  

 врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара/техничара 
и за то одговара директору здравствене установе; 

 нaдзире рaд  мeдицинскoг oсoбљa сa вишoм и срeдњoм стручнoм спрeмoм, 
учeствуje у прoцeсу плaнирaњa, кoнтрoли и стaтистичкoм извeштaвaњу, кao и  
прaћeњу  квaлитeтa рaдa у сaрaдњи сa нeпoсрeдним рукoвoдиoцeм; 

 надзире рад пoмoћнoг oсoбљa службe зa oдржaвaњe, a у вeзи хигиjeнe прoстoрa, 
oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; 

 блaгoврeмeнo oбeзбeђује трeбoвaње пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa свe службe; 
 организује и прати спрoвoђeње припрaвничкe oбукe припрaвникa сa вишoм и 

срeдњoм стручнoм спрeмoм мeдицинскoг смeрa; 
 вoди eвидeнциjу o рaднoм врeмeну и oдсуствoвaњу зaпoслeних с пoслa, у сaрaдњи 

сa нaчeлникoм и шeфoм службe, пoпуњaвa рaднe листe зa oбрaчун зaрaда; 
 контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом; 
 контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања 

и сузбијања болничких инфекција; 
 контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације; 
 обавља и остале послове , из домена своје струке, по налогу директора  

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који 

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
 

Изузетно средње образовање у трајању од четири године 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит, лиценца; 
 најмање 5 (пет) година искуства у области здравствене заштите. 
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Назив радног 
места ГЛАВНА СЕСТРА КАБИНЕТА - СЕКРЕТАРИЦА 

Типични/општи 
опис посла: 

 

 врши евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца; 
 припрема аналитичке информације за потребе руководиоца; 
 спроводи странке према протоколу; 
 води коресподенцију по налогу руководиоца; 
 израђује службене белешке по налогу руководиоца;  
 обавља послове за потребу органа управљања и кабинета директора 
 припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза за 

потребе кабинета директора 
 прима и разврстава службену пошту и другу документацију; 
 врши комуникацију са странкама путем телефона, мејлова и сл.; 
 прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, 

извештаја и пројеката за потребе кабинета директора; 
 врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа за потребе 

кабинета; 
 пружа техничку подршку у припреми појединачних аката за потребе кабинета; 
 преноси снимљене записе у писана документа за потребе кабинета; 
 израђује документа по усменом диктату, прави стенографске записе и преноси исте 

и писани облик, стара се о квалитету, обликовању и штампању текста; 
 ажурира податке у одговарајућим базама; 
 пружа техничку подршку и прикупља и припрема документацијуиз делокруга свог 

рада, формира списе предмета;  
 води прописане евиденције; 
 пружа подршку припреми и одржавању састанака. 
 врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; 
 блaгoврeмeнo oбeзбeђује трeбoвaње пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa потребе кабинета; 
 ради и друге послове,из домена своје струке, по налогу директора  
 за свој рад одговара директору дома здравља 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који 

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
 

Изузетно средње образовање у трајању од четири године 
 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит, лиценца; 
 најмање 5 (пет) година искуства у области здравствене заштите. 
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РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА 
 

На руководеће  радно место може бити распоређен свако од запослених, са 5 година 
радног искуства -  решењем које доноси директор. Особа распоређена на руководеће радно 
место поред одговорности за рад службе, одељења или одсека обавља и послове основног 
радног места са кога је и распоређен на руководеће. Уз назив основног радног места, ставља се 
средња црта, а затим назив руководећег радног места / службе којој припада (нпр. Доктор 
стоматологије специјалиста – Начелник стоматолошке службе, или доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу – шеф одељења за здравствену заштиту деце и омладине и тд.) 

 
Руководећа радна места су: 
 
– НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ – одговоран је за законитост рада и пословање службе којом 
руководи. Предлаже директору мере за унапређење рада службе којом руководи . Потписује 
радне листе, прави распоред  рада лекара (односно, немедицинског кадра – начелник немед. 
Службе). 
– ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ – одговорна за организацију и координацију као и 
квалитет рада медицинског кадра у својој служби. Води радне листе, дневну и месечну 
евиденцију доласка на посао, а  у договору са начелником службе прави распоред рада 
сестара и осталог особља службе. Врши требовање лекова, санитетског материјала и 
другог медицинског материјала потребног за рад службе. Одговорна је за редовно 
предавање дневног пазара благајни установе. Задужује се основним средствима и ситним 
инвентаром и врши контролу над њиховим утрошком. Учествује у контроли унутрашњег 
стручног надзора. Врши надзор над општом хигијеном службе. За свој рад одговара 
начелнику службе, главној сестри ДЗГМ-а,  и директору Дома здравља. 
  
– ШЕФ ОДЕЉЕЊА  

– одговоран је за законитост рада и пословање одељења којим руководи. Предлаже 
начелнику мере за унапређење рада одељења и службе.  

– непосредно руководи, организује и координира процесом рада одељења,  
– усклађује процес рада одељења са свим службама установе,  
– извршава налоге начелника службе, директора/менаџмента ДЗГМ-а 

- ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  
-  одговорна за организацију и координацију као и квалитет рада медицинског кадра 

у свом одељењу. Води дневну и месечну евиденцију доласка на посао, а  у договору са 
начелником службе и главном сестром службе обавља и остале послове из домена струке. За свој 
рад одговара начелнику службе, главној сестри ДЗГМ-а,  и директору Дома здравља. 
- ШЕФ ОДСЕКА/ОДГОВОРНА СЕСТРА ОДСЕКА 
 -  одговорна за рад одсека који води. Учествује у организацији и координацији рада 
службе којој припада. Извршава налоге начелника службе,  главне сестре ДЗГМ-а и менаџмента 
ДЗГМ-а 
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МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ 
 

1.  СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
И ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

 
Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, 

одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово 
спровођење 

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

 прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
 даје оцену о здравственом стању пацијената  
 указује хитну медицинску помоћ, а по потреби прати пацијента у хитном 

санитетском транспорту до одговарајуће  здравствене установе; 
 спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно 

пацијената  оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је 
специјализован; 

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит (специјализација из педијатрије). 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 

 
 
 
Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР 

Типични/општи 
опис посла: 

 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, 

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

 прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
 даје оцену о здравственом стању пацијената и упућује их на оцену радне 

способности, иде у кућне посете; 
 збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима 

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 обавља и друге послове из домена струка а по налогу начелника службе 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 Интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године; 
 На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
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Назив радног 
места ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА 

Типичан/општи 
опис посла: 

 обавља сложенију психодијагностику амбулантних болесника; 
 обавља психолошки  интервју и неуропсихолошку процену; 
 обавља психолошко саветовање;  
 примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција 

личности, тестове личности, као и тeхнике за специфичне и сложене 
психопатолошке поремећаје.  

 обавља и друге послове из домена струке а по налогу начелника службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,  и завршена 
одговарајућа специјализација здравствених сарадника  у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; 

 основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа 
специјализација здравствених сарадника  у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 специјализација из  медицинске психологије. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање три године радног искуства у звању психолога 

 
 
Назив радног 
места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa 
oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд; 

 учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  
 антропометријска мерења; 

 у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja и у 
трaнспoрту и прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo здрaвствeнe 
устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa; 

 дaje тeрaпиjу нoвoрoђeнoj дeци пo нaлoгу пeдиjaтрa; 
 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
 правилно одлаже медицински отпад; 
 обавља и друге послове из домена струке а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци искуства у звању медицинске сестре-техничара 
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АМБУЛАНТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА 
Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ЖЕНЕ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике  за коју је 

специјализован, о чему сачињава  специјалистички извештај; 
 обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, 

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

 прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
 даје оцену о здравственом стању пацијената и упућује их на оцену радне 

способности,  иде у кућне посете; 
 збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима 

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

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 обавља и друге послове из домена струке а по налогу начелника службе 
 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит.(специјализација из гинекологије и акушерства) 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине  
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Назив радног 
места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa 
oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд; 

 учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  
 антропометријска мерења; 

 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
 правилно одлаже медицински отпад; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године (акушерског смера) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА 
 
Назив радног 
места МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА 

Типични/општи 
опис посла: 

 обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности, о чему води 
прописану медицинску документацију; 

 издаје лекове, медицинска средстваи предмете опште употребе и даје савете за 
њихову примену;  

 прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању 
истих;  

 доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова; 
 промоција здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим 

радницима; 
 израђује магистралне лекове; 
 набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских 

средстава и предмета опште употребе; 
 одговоран је за медицинско снабдевање установе 
 управља фармацеутским отпадом; 
 учествује у континуираном стручном усавршавању. 
 учествује у изради плана набавки лекова, санитетског и осталог медицинског 

материјала 
 обавља и друге послове, из домена струке, по налогу начелника, главне сестре 

ДЗГМ-а и менаџмента ДЗГМ-а 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Одговарајућа специјализација 
 најмање две године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације 

 
 
 
Назив радног 
места ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

Типични/општи 
опис посла: 

 врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава и 
других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на 
рецепт; 

 врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава 
исправност, количину и рок употребе при пријему; 

 спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда 
лекова; 

 спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и 
других производа. 

 издаје све врсте лекова и средстава , а на основу требовања, службама ДЗГМ-а  
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу непосредног руководиоца, 

главне сестре и начелника службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит 
 лиценца 
 знање рада на рачунару 
 најмање шест месеци радног искуства у звању фармацеутски техничар 

 
 
Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОJ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 ради у превентивним саветовалиштима; 
 учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних 

несрећа, мере за рано откривање болести); 
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 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 стара се о правилној и благовременој изради годишњих и динамичких планова рада 

Дома здравља и носилац  је послова око прикупљања свих статистичких података од 
свих организационих јединица на основу којих се врше анализе здравствених 
услуга,  анализа кадровске структуре ... 

 извршава и друге, из домена струке,  налоге начелника службе,  менаџмента ДЗГМ-а 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит из социјалне медицине 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање три године и шест месеци у звању доктора медицине 

 
 
Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  

Типични/општи 
опис посла: 

 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 прима извештаје о извршеним медицинским услугама, обрађује их и саставља 

извештај на нивоу Дома здравља, и месечно/периодично, односно по потреби 
доставља надлежним органима 

 прикупља статистичке податке на основу којих се врше анализе здравствених услуга 
 планира и израђује извештаје о извршењу плана рада Дома здравља 
 координише здравствено-васпитни рад  на нивоу Дома здравља и са одговарајућим 

заводом за јавно здравље 
 формира базе података релевантних за спровођење свих облика здравствене заштите 
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на нивоу локалне заједнице 
 евидентира и прати кретање хроничних незаразних болести ради њиховог раног 

откривања и спречавања 
 координира и анализира спровођење квалитета здравствене заштите у Дому здравља 
 анализира анкету задовољства корисника медицинских услуга за текућу годину и 

формира одговарајући облик резултата кроз табеле и графиконе 
 анализира анкету задовољства запослених  за текућу годину и формира одговарајући 

облика резултата кроз табеле и графиконе 
 обавља и друге послове, из домена струке, а по налогу начелника службе 

 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 Интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године; 
 На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци у звању доктора медицине 

 
 
Назив радног 
места ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

 обавља заједничке медицинске послове за потребе медицинских служби и о томе 
води прописану медицинску документацију; 

 правилно одлаже медицински отпад; 
 прима извештаје о извршеним медицинским услугама, обрађује их и саставља 

извештај на нивоу Дома здравља, и месечно/периодично, односно по потреби 
доставља надлежним органима 

 прикупља статистичке податке на основу којих се врше анализе здравствених 
услуга 

 учествује у планирању и изради извештаја о извршењу плана рада Дома здравља 
 учествује и доприноси координацији здравствено-васпитног рада на нивоу Дома 

здравља и са одговарајућим заводом за јавно здравље 
 учествује у формирању базе података релевантних за спровођење свих облика 

здравствене заштите на нивоу локалне заједнице 
 евидентира и прати кретање хроничних незаразних болести ради њиховог раног 

откривања и спречавања 
 учествује у координацији и анализи спровођења квалитета здравствене заштите у 

Дому здравља 
 учествује у анализи анкете задовољства корисника медицинских услуга за текућу 

годину и формирању одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе 
 учествује у анализи анкете задовољства запослених  за текућу годину и формирању 

одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе 
 спроводи и контролише дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
 контролише а по потреби и обавља стерилизацију завојног материјала 
 управља медицинским отпадом, организује и контролише одношење 
 најављује медицински отпад тј. креира распоред прикупљања отпада – у 

комуникацији  је са одсеком за безбедност и возни парк 
 дефинише потрошни материјал и ситни инвентар за потребе медицинског отпада 
 дефинише потрошни материјал за потребе  стерилизације завојног материјала  
 обавља и друге послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
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Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који 

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне 

медицинске сестре. 
 
 
Назив радног 
места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

 обавља заједничке медицинске послове за потребе медицинских служби и о томе 
води прописану медицинску документацију; 

 правилно одлаже медицински отпад; 
 прима извештаје о извршеним медицинским услугама, обрађује их и саставља 

извештај на нивоу Дома здравља, и месечно/периодично, односно по потреби 
доставља надлежним органима 

 прикупља статистичке податке на основу којих се врше анализе здравствених 
услуга 

 учествује у планирању и изради извештаја о извршењу плана рада Дома здравља 
 учествује и доприноси координацији здравствено-васпитног рада на нивоу Дома 

здравља и са одговарајућим заводом за јавно здравље 
 учествује у формирању базе података релевантних за спровођење свих облика 

здравствене заштите на нивоу локалне заједнице 
 евидентира и прати кретање хроничних незаразних болести ради њиховог раног 

откривања и спречавања 
 учествује у координацији и анализи спровођења квалитета здравствене заштите у 

Дому здравља 
 учествује у анализи анкете задовољства корисника медицинских услуга за текућу 

годину и формирању одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе 
 учествује у анализи анкете задовољства запослених  за текућу годину и формирању 

одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе 
 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
 обавља стерилизацију завојног материјала 
 управља медицинским отпадом, организује и контролише одношење 
 најављује медицински отпад тј. креира распоред прикупљања отпада – у 

комуникацији  је са одсеком за безбедност и возни парк 
 контролише и прати извршење прикупљања медицинског отпада  
 дефинише потрошни материјал и ситни инвентар за потребе медицинског отпада 
 дефинише потрошни материјал за потребе  стерилизације завојног материјала  
 правилно одлаже медицински отпад; 
 обавља и друге послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре - техничара 
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2.  СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНШТВА 
ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ 1; ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ 2; ОДЕЉЕЊЕ  ПРАЊАНИ 
(ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА) 

Назив радног места 
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР  ЗА 
ОДРАСЛЕ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља послове радиолошке,  лабораторијске и друге дијагностике  за коју је 

специјализован, о чему сачињава  специјалистички извештај; 
 обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, 

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

 прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
 даје оцену о здравственом стању пацијената и упућује их на оцену радне 

способности,  иде у кућне посете; 
 збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима 

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

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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



- 20 - 
 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит.(специјалиста опште медицине / специјалиста медицине 

рада) 
 знање рада на рачунару 
 најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 

 
 

Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР 

Типични/општи 
опис посла: 

 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује 

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

 прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
 даје оцену о здравственом стању пацијената и упућује их на оцену радне способности, 

иде у кућне посете; 
 збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је 

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника службе 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 Интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године; 
 На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
  знање рада на рачунару 
 најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
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Назив радног 
места ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора  
медицине специјалисте у тиму или самостално; 

 сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и службaмa у  
заједници; 

 обучава нoвoпримљeнe здравствене рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; 
 кoнтинуирaно  спрoвoди нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
 требује пoтрoшни мaтeриjaл зa службу; 
 контролише  одлагање медицинског отпада на прописан начин; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који 

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању више односно струковне медицинске 

сестре 
 
 
Назив радног 
места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa 
oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд; 

 учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  
антропометријска мерења; 

 у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja, по 
потреби  и у трaнспoрту  прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo 
здрaвствeнe устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa; 

 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
 правилно одлаже медицински отпад; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 
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ОДЕЉЕЊЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА 
Назив радног места 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике  за коју је 

специјализован, о чему сачињава  специјалистички извештај; 
 обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, 

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

 прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
 даје оцену о здравственом стању пацијената и упућује их на оцену радне 

способности,  иде у кућне посете у оквиру теренског рада; 
 збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима 

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

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 по потреби вози службени ауто 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит. 
 Знање рада на рачунару 



- 23 - 
 

 Најмање три године и шест месеци радног  искуства  у звању доктора медицине 

 
 

Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ 

Типични/општи 
опис посла: 

 

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

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

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

несрећа, мере за рано откривање болести); 
 обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује 

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

 прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; 
 даје оцену о здравственом стању пацијената и упућује их на оцену радне способности, 

иде у кућне посете; 
 збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је 

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 по потреби вози службени ауто 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника службе 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 Интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године; 
 На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 
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Назив радног 
места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa 
oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд; 

 учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  
антропометријска мерења; 

 у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja и у 
трaнспoрту и прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo здрaвствeнe 
устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa; 

 врши узимaњe узoрaкa у стaну бoлeсникa зa бaктeриoлoшкo-лaбoрaтoриjскe  
прeглeдe; 

 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa 
 правилно одлаже медицински отпад; 
 по потреби вози службени ауто 
 обавља и остале послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит;   
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару  
 Возачка дозвола Б категорије 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 

 
ОДЕЉЕЊЕ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ 

 
Назив радног 
места ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ПОЛИВАЛЕНТНОЈ 

ПАТРОНАЖИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора  
медицине специјалисте у тиму или самостално; 

 пoсeћуjе трудницe, породиље и нoвoрoђeнчaд, мaлу и прeдшкoлску дeцу, као и  
пaциjeнтe oбoлeлe oд хроничних незаразних болести, мeнтaлних oбoљeњa и др., 
жeнe  гeнeрaтивнoг и пoстгeнeрaтивнoг дoбa, стaрa изнeмoглa лицa; 

 сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и службaмa у  
заједници; 

 у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja, по 
потреби  и у трaнспoрту  прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo 
здрaвствeнe устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa; 

 контролише  и врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa 
 обучава нoвoпримљeнe здравствене рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; 
 кoнтинуирaно  спрoвoди нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
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 требује пoтрoшни мaтeриjaл зa службу; 
 контролише/одлаже  медицински отпад на прописан начин; 
 по потреби вози службени ауто 
 обавља и друге послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који 

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
 
 Изузетно средње образовање  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Возачка дозвола Б категорије 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању више / струковне медицинске сестре 

(*медицинске сестре) 
 
 
 

3.  СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
ОДЕЉЕЊЕ – ДЕЧИЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА 

 
 

Назив радног 
места ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после 
порођаја, 

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

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

 контролише рад зубног асистента,  ортодонстког техничара и протетског техничара, 
 спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, 

односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење 
је специјализован; 

 учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
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 планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; 
 спроводи  активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 
 

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

 
 
Назив радног 
места ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу 
евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања 
ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом; 

 ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после 
порођаја; 

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

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

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

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите. 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године; 
  основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 
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Назив радног 
места СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

 асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене 
заштите; 

 асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
 води прописану медицннску документацију; 
 припрема стоматолошку ординацију за рад; 
 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa. 
 правилно одлаже медицински отпад 
 обавља и остале послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању стоматолошке сестре 

 
ОДЕЉЕЊЕ - ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СА ЗУБНОМ ТЕХНИКОМ 

 
Назив радног 
места ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после 
порођаја, 

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

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

 контролише рад зубног асистента,  ортодонстког техничара и протетског техничара, 
 спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, 

односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење 
је специјализован; 

 учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; 
 спроводи  активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
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 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 
 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 

 
 
Назив радног 
места ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу 
евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања 
ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом; 

 ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после 
порођаја; 

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

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

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

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите. 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године; 
  основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 
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Назив радног 
места СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

 асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене 
заштите; 

 асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
 води прописану медицннску документацију; 
 припрема стоматолошку ординацијуза рад; 
 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa. 
 обавља и остале послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 

 
 
Назив радног 
места ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 припрема лабораторију за зубну технику за рад; 
 сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде; 
 репарише протетску надокнаду. 
 обавља и остале послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању зуног техничара  
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ОДЕЉЕЊЕ – ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА 
 

Назив радног 
места ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 врши анализу и планира израду свих врста активних, функционалних пасивних 
имедијентних и фиксних ортодонтских апарата, врши адаптацију апарата у устима и 
прати ток лечења,  

 упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог 
за протетско збрињавање 

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

 контролише рад зубног асистента,  ортодонстког техничара и протетског техничара, 
 спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, 

односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење 
је специјализован; 

 учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира,  надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; 
 спроводи  активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 
 

 стручни испит; 
 лиценца и специјалистички испит. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије 

 
 
 
Назив радног 
места СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  У АМБУЛАНТИ 

Типични/општи 
опис посла: 

 асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене 
заштите; 

 асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
 води прописану медицннску документацију; 
 припрема стоматолошку ординацијуза рад; 
 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa. 
 обавља и остале послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
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Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра / техничар 

 
 
Назив радног 
места ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 припрема лабораторију за зубну технику за рад; 
 сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде; 
 репарише протетску надокнаду. 
 обавља и остале послове, из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању зуног техничара 

 
 

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ 
АМБУЛАНТА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 

 
Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ 

ПОМОЋИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); 

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

 обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, 
одређује  начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења 

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

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника 

службе  
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 

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

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца; 
 специјалистички испит. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање три године и  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 

 
 
Назив радног 
места ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ 

Типични/општи 
опис посла: 

 

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

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

 учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); 

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

 учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
 обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима; 
 планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 Интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
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почев од 10. септембра 2005. године; 
 На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине 

 
Назив радног 
места ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ 

МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

 спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора  
медицине специјалисте у тиму или самостално; 

 сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и службaмa у  
заједници; 

 обучава нoвoпримљeнe здравствене рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; 
 кoнтинуирaно  спрoвoди нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
 требује пoтрoшни мaтeриjaл зa службу; 
 контролише  одлагање медицинског отпада на прописан начин; 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 
Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање стечено на: 
 струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који 

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању више / струковне сестре / техничар 

 
Назив радног 
места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ 

ПОМОЋИ 

Типични/општи 
опис посла: 

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

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

 припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa 
oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд; 

 учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  
антропометријска мерења; 

 у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja и у 
трaнспoрту и прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo здрaвствeнe 
устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa; 

 врши узимaњe узoрaкa у стaну бoлeсникa зa бaктeриoлoшкo-лaбoрaтoриjскe  
прeглeдe; 
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 врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
 правилно одлаже медицински отпад; 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника 

службе 

Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 стручни испит; 
 лиценца. 
 Знање рада на рачунару 
 Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре /  техничар 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРАНСПОРТ И САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ 

 
Назив радног 
места ВОЗАЧ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ 

Типичан/општи 
опис посла: 

 врши хитан санитетски  превоз пацијената; 
 врши санитетски превоз пацијената ,који није хитан, али је оправдан и медицински 

неопходан 
 помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 
 одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу; 
 управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и 

повређеног; 
 рукује светлосно - звучном сигнализацијом у возилу;  
 при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност; - 
  уредно води путни налог ; 
 одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених 

пацијената;  
 у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;  
 материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;  
 обавља и све немедицинске послове приликом збрињавања повређених и оболелих 

по налогу вође екипе 
 обавља и остале немедицинске послове, у складу са стручном спремом, по налогу 

начелника службе 
Стручна спрема / 
образовање 

 завршена средња школа 
(IV / V степен стручне спреме) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 поседовање возачке дозволе Б категорије 
 знање рада на рачунару 
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Назив радног 
места ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ 

Типичан/општи 
опис посла: 

 врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински 
неопходан , по налогу 

 обавља све немедицинске послове приликом збрињавања повређених и оболелих  
 помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 
 одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу; 
 при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност 
 одговоран је за безбедност у саобраћају  пацијената и особа које превози 
 материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему 
 обавља и остале немедицинске послове, у складу са стручном спремом, по налогу 

начелника службе, и за свој рад одговоран  је начелнику службе 
 

Стручна спрема / 
образовање 

 завршена средња школа 
(III / IV степен стручне спреме) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 поседовање возачке дозволе Б категорије 
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НЕМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 

Назив радног 
места 

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ 
ПОСЛОВА  

Општи опис 
посла 

 организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и 
административних послова;  

 развија,  дефинише и координира припрему програма и планова рада из области 
правних, кадровских и административних послова;  

 организује, координира и контролише извршење општих послова;  
  доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних 

послова;  
 прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из 

делокруга рада;  
 обавља послове из области имовинско - правних послова;  
 прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;  
 контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању 

правних мера;  
 решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима;  
 надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима;  
 координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;  
 координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и 

система интерних контрола;  
 анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства запосленима 

за уједначавање и примену најбоље праксе.  
 планира, развија и унапређује методе и процедуре реализације правних, кадровских и 

административних послова; 
 развија, припрема и предлаже програме и планове из области правних, кадровских и 

административнихпослова;  
 даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада; 
 прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из 

делокруга рада; 
 прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже 

мере за унапређења правних питања из делокруга рада;  
 израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову 

примену од стране запослених; 
 даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима 

из радно-правних односа; 
 припрема документацију израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, 

правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима; 
 врши послове заступања пред надлежним судовима и другим државним органима у 

споровима насталим из области рада, привредним, имовинско – правним, радним и 
другим споровима. 

 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу непосредног руководиоца и 
менаџмента ДЗГМ-а 

Стручна спрема 
/ образовање 

 Високо образовање:  
 на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
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Назив радног 
места 

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ 
ПОСЛОВА  

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године;  

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

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару;  
 најмање пет година радног искуства.  
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Назив радног 
места РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Општи опис 
посла 

 пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема 
документацију приликом израде аката, уговора и др;  

 прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; 
 врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; 
 припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења; 
 припрема једноставнија решења и интерне акте из области радно правних односа; 
 припрема и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води 

евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа; 
 обавља административне послове из области имовинско - правних послова 
 обавља административне послове у вези са кретањем предмета 
 припрема решења и налоге; 
 обавља административне послове у вези са кретањем предмета; 
 води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;  
 врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; 
 припрема и умножава материјал за рад;  
 води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели 

потрошног канцеларијског материјала;  
 води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама; 
 пружа подршку припреми и одржавању састанака. 
 контактира са Фондом здравствене заштите и Фондом пензијског осигурања.  
 води евиденцију о закљученим уговорима о раду са запосленима на одређено време и 

благовремено их одјављује по престанку рада.  
 обавља послове везане за спровођење поступка и доделу специјализација.  
 истовремено, обавља послове архивара, води архивску књигу и осталу пратећу 

документацију, преузима од служби архивску грађу и стара се о роковима чувања 
исте 

 води евиденције о здравственим књижицама и исте оверава.  
 обавља све администратино – техничке послове а у вези осигурања имовине и лица 

запослених у Дому здравља (попуњавање и достављање пријава са пратећом 
документацијом о насталом догађају и штети, врши праћење реализације пријава и 
води потребну евиденцију) 

 обавља и друге послове који произилазе из природе делатности  радних односа и 
кадровске евиденције, по налогу руководиоца /начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање (гимназија, економска)  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 најмање 1 година радног искуства 
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Назив радног 
места РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА  

Општи опис 
посла 

 организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;  
 развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и 

појединачних аката из области свог рада;  
 координира израду и припрему финансијских извештаја;  
 сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна 

обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;  
 доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;  
 прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и 

економичног трошења финансијских средстава;  
 контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја;  
 пројектује приливе и одливе новчаних средстава;  
 координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и 

извештавањем;  
 руководи и учествује у припреми и изради завршног рачуна;  
 контролише формирање документације за пренос новчаних средстава.  
 планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених 

послова; 
 развија, припрема и предлаже финансијске планове; 
 развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу; 
 даје стручна мишљења и процесу израде финансијских планова и нацрта буџета; 
 израђује буџет и учествује у порцедурама уговарања и реализације пројеката; 
 прати финансијске аспекте реализације уговора; 
 прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и 

предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области 
делокруга рада; 

 припрема извештаје, финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје 
везане за финансијско – материјално пословање; 

 прати извршење финансијског плана и израђује интерне и екстерне извештаје о 
извршењу истогу утврђеном садржају и форми;  

 прати и анализира стање средстава и израђује економске анализе о финансијском 
пословању;  

 припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим 
пословима; 

 надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама; 
 даје стручна мишљања у вези са финансијским и рачуноводственим пословима. 
 израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); 
 прати правне прописе и прати финансијске аспекте реализације уговора;  
 прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и 

припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области 
делокруга рада; 

 проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца; 
 врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); 
 врши билансирање позиција биланса стања; 
 израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима 

установљеним органима и службама; 
 води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана; 
 припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 
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Назив радног 
места РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА  

 припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; 
 прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада; 
 води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима 
 контира и књижи изводе; 
 прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и 

пројеката; 
 проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца; 
 води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана; 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе и 

менаџмента Дома здравља 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање:  
 - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године;  

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

 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 најмање 5 година радног искуства на истим или сличним пословима 
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Назив радног 
места РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Општи опис 
посла 

 надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа; 
 врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за 

финансијско задуживање; 
 израђује дневне и месечене прегледе по добављачима; 
 контролише и књижи динарске изводе; 
 води књиговодство по обрачунској основи, води аналитичку евиденцију 

прихода/расхода по изворима финансирања и наменама 
 припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 
  
 контролише обраду, контирање и припрему за књижење; 
 контира документацију која није обухваћена аутоматском обрадом; 
 уноси податаке из налога за књижење; 
 контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама; 
 књижи основна средства и инвентар; 
 прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге; 
 ажурира  регистар  медицинске опреме 
 обрачунава зараде, накнаде путних и других трошкова, хонораре и остала давања 

запосленима или уговорно ангажованим лицима; 
 израђује потврде,  врши административно-техничке послове и послове 

коресподенције везане за обрачун и исплату плата и накнада са надлежним 
организационим јединицама, другим надлежним органима, организацијама и јавним 
службама; 

 припрема и обрађује документацију за исплату зарада, накнада зарада и других 
примања радника; 

 врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада 
и друга примања; 

 води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања; 
 води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог 

новца у благајну; 
 припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
 подиже и уплаћује готовину са рачуна;  
 израђује документацију за подношење пореским службама и другим, прописима 

установљеним, органима и службама 
 израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност; 
 одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима; 
 ажурира податке у одговарајућим базама; 
 пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна. 
 води евиденцију утрошака горива 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање (гимназија, економска) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима 
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Назив радног 
места БЛАГАЈНИК 

Општи опис 
посла 

 надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа; 
 врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за 

финансијско задуживање; 
 израђује дневне и месечене прегледе по добављачима; 
 контролише и књижи динарске изводе; 
 води књиговодство по обрачунској основи, води аналитичку евиденцију 

прихода/расхода по изворима финансирања и наменама 
 припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 
  
 контролише обраду, контирање и припрему за књижење; 
 контира документацију која није обухваћена аутоматском обрадом; 
 уноси податаке из налога за књижење; 
 контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама; 
 књижи основна средства и инвентар; 
 прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге; 
 ажурира  регистар  медицинске опреме 
 обрачунава зараде, накнаде путних и других трошкова, хонораре и остала давања 

запосленима или уговорно ангажованим лицима; 
 израђује потврде,  врши административно-техничке послове и послове 

коресподенције везане за обрачун и исплату плата и накнада са надлежним 
организационим јединицама, другим надлежним органима, организацијама и јавним 
службама; 

 припрема и обрађује документацију за исплату зарада, накнада зарада и других 
примања радника; 

 врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада 
и друга примања; 

 води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања; 
 води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог 

новца у благајну; 
 припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
 подиже и уплаћује готовину са рачуна;  
 израђује документацију за подношење пореским службама и другим, прописима 

установљеним, органима и службама 
 израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност; 
 одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима; 
 ажурира податке у одговарајућим базама; 
 пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна. 
 води евиденцију утрошака горива 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање (гимназија, економска) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима 
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Назив радног 
места КОНТИСТА 

Општи опис 
посла 

 надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа; 
 врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за 

финансијско задуживање; 
 израђује дневне и месечене прегледе по добављачима; 
 контролише и књижи динарске изводе; 
 води књиговодство по обрачунској основи, води аналитичку евиденцију 

прихода/расхода по изворима финансирања и наменама 
 припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 
 контролише обраду, контирање и припрему за књижење; 
 контира документацију која није обухваћена аутоматском обрадом; 
 уноси податаке из налога за књижење; 
 контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама; 
 књижи основна средства и инвентар; 
 прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге; 
 ажурира  регистар  медицинске опреме 
 обрачунава зараде, накнаде путних и других трошкова, хонораре и остала давања 

запосленима или уговорно ангажованим лицима; 
 израђује потврде,  врши административно-техничке послове и послове 

коресподенције везане за обрачун и исплату плата и накнада са надлежним 
организационим јединицама, другим надлежним органима, организацијама и јавним 
службама; 

 припрема и обрађује документацију за исплату зарада, накнада зарада и других 
примања радника; 

 врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада 
и друга примања; 

 води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања; 
 води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог 

новца у благајну; 
 припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
 подиже и уплаћује готовину са рачуна;  
 израђује документацију за подношење пореским службама и другим, прописима 

установљеним, органима и службама 
 израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност; 
 одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима; 
 ажурира податке у одговарајућим базама; 
 пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна. 
 води евиденцију утрошака горива 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање (гимназија, економска) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима 
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Назив радног 
места ЛИКВИДАТОР 

Општи опис 
посла 

 обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода;  
  обавља ликвидацију књиговодствених исправа;  
  контролише исправност свих улазних, излазних и интерних докумената;  
 припрема податке за израду периодичних обрачуна и завршних рачуна 
 учествује у изради статистичких извештаја(по потреби) 
 пружа техничку подршку у припреми и обради документације везане за финансијко-

материјално пословање 
 ажурира податке у одговарајуће базе управе за трезор 
 прати реализацију уговора. 
 води материјално књиговодство 
 пријем, контрола и груписање улазне документације повезане са магацином 

(материјала за одржавање чистоће, канцеларијског и техничког материјала)  и апотеке 
 води евиденцију о утрошку енергената и воде-финансијски и количински по мерним 

јединицама 
 израда фактура за извршене услуге правним и физичким лицима 
 усаглашава аналитичку евиденцију са главном књигом 
 врши контролу фактурисане и наплаћене партиципације 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 

 

Назив радног 
места СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Општи опис 
посла 

 припрема годишње планова јавних набавки; 
 прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних 

набавки; 
 спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење 

послова јавних набавки;  
 припрема тендерску документацију и спроводи поступак јавне набавке; 
 припрема уговоре о реализацији јавних набавки; 
 припрема извештаје о спровођењу јавних набавки; 
 води евиденције о реализованим поступцима јавних набавки; 
 прати реализацију уговора. 
 води материјално књиговодство 
 пријем, контрола и груписање улазне документације повезане са магацином 

(материјала за одржавање чистоће, канцеларијског и техничког материјала)  и апотеке 
 води евиденцију о утрошку енергената и воде-финансијски и количински по мерним 

јединицама 
 израда фактура за извршене услуге правним и физичким лицима 
 усаглашава аналитичку евиденцију са главном књигом 
 врши контролу фактурисане и наплаћене партиципације 
 обавља остале послове из домена струке,по налогу начелника службе/менаџмента ДЗ 
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Назив радног 
места СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Стручна спрема 
/ образовање 

 стечено високо академско образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно, настудијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару; 
 положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом 
 најмање најмање 3 године радног искуства на истим или сличним пословима 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИКТ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 

Назив радног 
места МАГАЦИОНЕР / ЕКОНОМ 

Општи опис 
посла 

 прима и складишти робу у магацин;  
 издаје робу из магацина; 
 чува, класификује и евидентира робу; 
 контролише стање залиха складиштене робе;  
 учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина; 
 води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање;  
 врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком. 
 врши пријем , контролу и груписање улазне документације  и даје налог за 

финансијско задуживање 
 унос података у одговарајуће базе (унос обавеза по основу приспелих фактура, 

измирење раније унетих обавеза уз ажурирање текућих промена) 
 обавља и друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе и 

менаџмента ДЗГМ-а 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање било ког профила 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 возачка дозвола Б категорије 

 
 
 

Назив радног 
места АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ 

СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Општи опис  саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре; 
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Назив радног 
места АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ 

СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 

посла  организује и спроводи обуку корисника за употребу базе података, кретање кроз 
апликације и њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја; 

 организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, 
презентација; 

 организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме –
рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и 
сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо 
комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;  

 организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских 
програма и интернета; 

 организује и спроводи обуку корисника за заштите и контроле приступа и коришћења 
информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података. 

 обавља послове контроле и формулисања захтева за пословни ИС, здравствени ИС, 
картични ИС, лабораторијски ИС,  електронског плаћања путем интернета и другог 
пословног софтвера који у свом раду користи ЛАН мрежу или је на било који начин 
повезан са неким од информационих система 

 врши обуку запослених за рад на свим информационим системима (ЗИС, ПИС, КИС, 
ЛИС и др.) 

 ажурира  шифарнике и неисправности из РИЛа и ЗИСу 
 извештавање о РИЛу према РЗЗОу и одговорним лицима Дома здравља 
 ажурирање шифарника РЗЗОа у ЗИС 
 извештавање запослених који раде на креирању Електронске Фактуре о новонасталим 

променама 
 контрола и исправка уочених грешака фактурисаних услуга, партиципације и 

материјалних трошкова у ЗИСу, и упоређивање са подацима у ПИС 
 формирање фактуре и упућивање РЗЗО-а путем Интернет портала, контрола првих 

оспорења и њихово исправљање и потврда фактуре на Интернет порталу РЗЗО-а; 
 анализа и исправка појединачних оспорења фактура од стране Филијале РЗЗО-а - 

Чачак ,  и информисање запослених који фактуришу услуге о насталим грешкама  
 анализа потреба запослених који пружају услуге, извештавања са е-обликом података 

и формирање одговарајућих захтева за измене у ЗИСу са одоварајућим излазима 
 извештавање одељења за економско-финансијске послове о броју регистрованих 

корисника услуга по изабраном лекару  
 едукација запослених о примену нових информатичких технологија у здравству 
 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе и 

менаџмента ДЗГМ-а 

Стручна спрема 
/ образовање 

 стечено високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,(ЕТФ, 
ПМФ, Машински факултет, грађевински факултет, еконоски факултет),  

  на студијама у трајању од најмање три  године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. ,(ЕТФ, ПМФ, Машински факултет, 
грађевински факултет, еконоски факултет) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 најмање 3 године радног искуства 
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Назив радног 
места ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Општи опис 
посла 

 одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у 
изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података; 

 инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у 
раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне 
опреме, кабловских и радио веза; 

 инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у 
раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање 
информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета 
и других;  

 инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у 
раду информационог, системског софтвера, база података,корисничких апликација и 
у систему; 

 инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у 
раду система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и 
сервиса и израда резервних копија података; 

 води оперативну документацију и евиденцију. 
 обавља и  све остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе и 

менаџмента 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање (IV степен стручне спреме) 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 возачка дозвола Б категорије 

 
 
 
 

Назив радног 
места ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И 

ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ 

Општи опис 
посла 

 снима и израђује скице постојећих стањаи инсталација у објектима; 
 пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме; 
 прикупља потребне дозвола и сагласности; 
 даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој; 
 води евиденцију техничке документације; 
 обавља најсложеније 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 прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних 

система, уређаја, опреме, апарата и средстава; 
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Назив радног 
места ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И 

ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ 

 обавља електричарске  послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и 
поправки;  

 припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 
 обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим 

кваровима на системима и инсталацијама; 
 рукује постројењима у котларници; 
 обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану 

одржавања и води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама. 
 обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних 

система, уређаја, опреме, апарата и средстава; 
 припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 
 пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног 

рада или у случају поремећаја или квара; 
 прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 
 рукује постројењима у котларници; 
 обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану 

одржавања; 
 води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама. 
 по потреби обавља послове чишћења снега. 
 обавља и све друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 положен возачки испит Б категорије 
 знање рада на рачунару 
 најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима 
 доказ о оспособљености за одржавање медицинских уређаја и опреме 
 положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања 

постојењем у котларници) 

 
 
 

Назив радног 
места 

ОПЕРАТЕР У КОНТАКТ ЦЕНТРУ  

Општи опис 
посла 

 прима позиве на телефонској централи; 
 успоставља телефонску везу за потребе запослених; 
 евидентира позиве и прослеђује их корисницима; 
 контролише исправност и функционалност уређаја којима рукује и пријављује 

кварове. 
 прима позиве и евидентира жалбе, примедбе, похвале корисника услуга 
 прима позиве и даје све потребне информације корисницима услуга  
 обавља послове копирања (по потреби) 
 обавља и све друге послове из домена струке, а по налогу начелника службе 
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Назив радног 
места 

ОПЕРАТЕР У КОНТАКТ ЦЕНТРУ  

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару 
 

 

Назив радног 
места РУКОВОДИЛАЦ  ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА 

НА РАДУ 

Општи опис 
посла 

 анализира степен тренутне експонираности безбедносним ризицима на радним 
местима и у радном окружењу;  

 израђује акте о процени ризика на радним местима и у радном окружењу; 
 израђује акте о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања; 
 организује, координира и прати извршење послова безбедности, одбране, ванредних 

ситуација, цивилне заштите, заштите животне средине, заштите од пожара и обраде и 
заштите података; 

 развија и предлаже безбедносне циљеве и безбедносне политике; 
 координира израду процена, анализа, студија, елабората, стратегија и акционих 

планова, процедура и правила у областима од значаја за безбедност, одбрану и 
ванредне ситуације; 

 развија и предлаже превентивне безбедносне мере у областима управљања кризама и 
заштите лица, имовине и пословања од разних претњи, укључујући одбрану од 
тероризма; 

 развија и предлаже мере за смањење ризика од елементарних и других непогода; 
 пружа стручну помоћ у процесу контроле, увођења и примене стандарда везаних за 

безбедност, одбрану и ванредне ситуације; 
 спроводи стручни надзор над радом ангажованог или унутрашњег обезбеђења; 
 координира припрему општих и појединачних аката из области безбедности, одбране 

и ванредних ситуација; 
 планира и предлаже набавку опреме потребне за функционисање послова 

безбедности и заштите; 
 издаје упутства за рад у ванредним ситуацијама и поступањима везаним за појачане 

мере безбедности;  
 координира израду редовних и ванредних извештаја о околностима и догађајима од 

значаја за безбедност, одбрану и ванредне ситуације. 
 координира припрему општих и појединачних аката из области безбедности и 

заштите лица, имовине и пословања и безбедности и здравља на раду; 
 прати и контролише средства и опрему за личну заштиту и за заштиту од пожара; 
 контролише и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу, одржавању 

средстава за рад, опасних материја и средстава за заштиту на раду; 
 организује и спроводи обуку запослених из области заштите безбедности и здравља 

на раду и заштите лица, имовине и пословања; 
 организује спровођење мера за благовремено отклањање утврђених недостатака; 
 учествује у припреми и изради нормативних аката из заштите од пожара 
 контролише спровођење утврђених мера заштите од пожара и превентивно техничке 

заштите; 
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Назив радног 
места РУКОВОДИЛАЦ  ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА 

НА РАДУ 

 издаје упутства за рад запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и 
у поступањима везаним за појачане мере безбедности; 

 организује евакуацију запослених и спашавање имовине угрожене пожаром  или 
другим обликом ванредне ситуације; 

 организује и саставља извештаје у вези са ванредним догађајима из области заштите 
безбедности и здравља на раду. 

 организује спровођење редовних и ванредних прегледа и испитивања противпожарне 
опреме, електро инсталација, громобранских инсталација, инсталација флуида, 
сигурносних уређаја, вентилационих система и др. 

 припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика; 
 организује и спроводи превентивну заштиту од пожара; 
 разматра стање заштите од пожара, подноси извештаје и припрема предлоге;  
 издаје упутства за рад запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и 

у поступањима везаним за појачане мере безбедности; 
 организује обуку запослених из области заштите од пожара; 
 евакуише запослене и спашава имовину у условима опасности или ванредне 

ситуације; 
 припрема извештаје из области безбедности и заштите; 
 припрема и спроводи оспособљавање запослених. 
 врши пријем, замену и слање на очитавањеличних и електронских дозиметара и води 

евиденције о истоме 
 контролише примену мера заштите од јонизујућег зрачења у ренген кабинетима 
 истиче упутства о мерама безбедности у ренген кабинетима и поступању у случају 

акцидента 
 организује и води евиденције о редовним и ванредним дозиметријским контролама 

рендген апарата, радног и околног простора и личних и колективних средстава 
заштите на раду 

 припрема документацију потребну за добијање и обнављање лиценце за обављање 
радијационе делатности 

 учествује у припремним радњама приликом набавке нових рендген апарата, 
одређивање радног простора и обезбеђењу пројеката мера радијационе сигурности и 
безбедности за постављање и пуштање у рад истих 

 сарађује са установама које врше дозиметријска мерења апарата и дозиметара и 
Агенцијом за заштиту од јонизујућег зрачења 

 организује и спроводи и све друге мере и активности у примени законских прописа из 
домена заштите од јонизујућег зрачења – стручно лице за заштиту од јонизујућег 
зрачења 

 обавља све административно техничке послове везане за осигурање имовине са 
осигуравајућим друштвима са којима су склопљењи уговори/попуњавање и 
достављање пријава са пратећом документацијом о насталом догађају и штети, врши 
праћењење реализације пријава и вођење евиденције о истоме 

 обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе и 
менаџмента Дома здравља 

Стручна спрема 
/ образовање 

 Високо образовање:  
 на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године;  

  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
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Назив радног 
места РУКОВОДИЛАЦ  ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА 

НА РАДУ 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;  
 

или  
 на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године;  
 на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године.  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 знање рада на рачунару; 
 положен стручни  испит  из области рада, у складу са законом  
 Возачка дозвола Б категорије 
 Најмање пет  година радног искуства 

 
 
 

Назив радног 
места ДИСПЕЧЕР 

Општи опис 
посла 

 прима налоге за транспорт 
 води евиденције о пређеној километражи возила; 
 прикупља, прати и анализира податке који су битни за обављање превоза путника и 

робе;  
 организује распоред коришћења возила;  
 саставља дневни и месечни распоред  возила према налозима за вожњу (у сарадњи са 

шефом одељења за транспорт и санитетски превоз) 
 прати одржавање возног парка, техничку исправност и безбедност возила;  
 одржава везу са возачима на терену . 
 води евиденцију о уграђеним деловима и услугама за свако возило 
 прати кретање возила – кроз ГПС-систем уграђен у возила 
 по потреби вози и обавља послове чишћења снега. 
 обавља и остале послове за потребу установе, из домена струке, а по налогу начелника 

службе и менаџмента ДЗГМ-а 

Стручна спрема / 
образовање 

 средње образовање (III / IV степен стручне спреме било ког профила) 
  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 положен возачки испит Б категорије 
 знање рада на рачунару 
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Назив радног 
места ВОЗАЧ  

Општи опис 
посла 

 управља моторним возилом по налогу руководиоца; 
 води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи 

горива и мазива; 
 припрема путни налог за коришћење возила; 
 одржава возила у уредном и исправном стању; 
 контролише исправност возила и уочене кварове пријављује диспечеру ради  

поправке возила у сервисним радионицама. 
 обавља послове утовара, истовара и превоза уређаја, опреме и сл. које користи Дом 

здравља 
 по потреби обавља послове чишћења снега. 
 обавља и остале послове из домена струке,  за потребу установе, а по налогу 

начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 основно образовање 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 положен возачки испит Б категорије са или без радног искуства 

 

Назив радног 
места РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ/ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Општи опис 
посла 

 прати хигијенско, санитарно и техничко стања објеката, опреме и инвентара;  
 прати хигијену запослених, пословних просторија, уређаја, опреме и инвентара;  
 води евиденцију и записнике по извршеној санитарној контроли; 
 припрема делове предлога мера и упозорења у вези са резултатима санитарне 

контроле; 
 реализује план заштите животне средине и план управљања отпадом; 
 организује сакупљање и транспорт отпада; 
 води евиденцију о количинама и токовима отпада; 
 спроводи мере засмањење отпада и заштите животне средине; 
 припрема делове извештаја о заштити животне средине и управљања отпадом. 
 по потреби обавља и следеће послове: 
 послове копирања 
 прима, разврстава и доставља пошту и други материјал;  
 води евиденцију поште у интерним доставним књигама; 
 преузима пошиљке и предаје на завођење; 
 преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту 
  обавља и остале послове из домена струке, а по налогу начелника службе 

Стручна спрема 
/ образовање 

 средње образовање (IV степен стручне спреме било ког профила) 

Додатна знања /  знање рада на рачунару 
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Назив радног 
места РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ/ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

испити / радно 
искуство 

 возачка дозвола Б категорије 
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