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II – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Члан 3.
Унутрашња организациуја Клинике заснива се на основама савремене организације рада

достигнуте у здравственој делатности, објективних потреба за врстом здравствених услуга које
пружа Клиника, сагласно средствима која су намењена за ту врсту здравствене заштите,
опремљености (кадровске и техничке) и постављеним циљевима оснивача.

Члан 4.
Послове из своје делатности Клиника организује према потребама и захтевима процеса рада,

у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних организационих јединица.

III – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Организациона структура

Члан 5.
Клиника је здравствена установа терцијарног нивоа од посебног друштвеног интереса која је

организована тако да задатке и послове из своје делатности обавља преко својих делова који имају
статус организационих јединица.

Члан 6.
Организациона јединица као организациони облик представља целину или заокружени део

процеса рада који се бави одређеном проблематиком из делатности Клинике, има одређени број
запослених, потребни просторни капацитет, одговарајућу опрему и друга средства рада, у складу
са критеријумима из овог Правилника.

Члан 7.
Према природи задатака и послова које обављају из делатности Клинике, организационе

јединице могу бити медицинске и немедицинске.
Медицинске организационе јединице пружају здравствену заштиту на терцијарном нивоу,

односно пружају превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге у
амбулантним условима, затим обезбеђују стационарно лечење, лабораторијску дијагностику и
фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека, клиничка фармакологија и санитетско
снабдевање).

Немедицинске организационе јединице обављају правне, економско-финансијске, техничке и
друге сличне послове од заједничког интереса за медицинске организационе јединице и Клинику
као целину.

Члан 8.
Организационе јединице у Клиници образују се као основне организационе јединице или као

организационе јединице у саставу основних јединица (у даљем тексту: унутрашње организационе
јединице).

Основне организационе јединице су непосредно повезане у оквиру Клинике као целине, а
унутрашње организационе јединице ову повезаност остварују преко основних организационих
јединица.

Члан 9.
Основне медицинске организационе јединице се према облику организовања у

функционалну и радну средину у Клиници образују као Службе.
Основна немедицинска организациона јединица образује се као Служба.

Члан 10.
Унутрашње медицинске организационе јединице се у оквиру основних организационих

јединица (Служби) према облику организовања образују као Одељење, одсек и Кабинет у оквиру
терцијарне здравствене заштите.

Унутрашње немедицинске јединице образују се као Одељење, одсек, тим, група и Кабинет.
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Члан 11.
Организационе јединице имају свој назив који се даје према облику организовања из члана 9.

и 10. овог Правилника, природи и карактеру задатака и послова, односно специфичности
проблематике и патологије из здравствене и друге делатности Клинике.

2. Положај организационих јединица и услови за њихово формирање

Члан 12.
Организационе јединице образују се према условима из овог Правилника, а у складу са

Законом и прописима донетим на основу Закона.
Члан 13.

Служба је основна организациона јединица која се образује за обављање високо
специјализованих специјалистичко-консултативних услуга и стационарне здравствене заштите на
терцијарном нивоу, као и специјалистичко-консултативне делатности, у складу са здравственим
прописима.

У Клиници је формирана као основна организациона јединица и Служба за научно-
истраживачку, образовну и публицистичку делатност.

Члан 14.
У број запослених, као услов предвиђен за формирање медицинских организационих

јединица, укључен је и запослени који руководи одређеном организационом јединицом.
Члан 15.

Организационе јединице једном формиране, могу да се током рада Клинике споје са другим
организационим јединицама у Клиници, да се припоје одређеној јединици или да се поделе или
укину из објективних или других разлога, а под условима који важе за њихово образовање из
члана 12. овог Правилника.

IV – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

Члан 16.
Овим Правилником у Клиници се утврђују и систематизују задаци и послови, врста и степен

стручне спреме, потребна знања и способности и други посебни услови за рад на тим пословима у
складу са Законом, Статутом Клинике и другим општим актима Клинике.
Листа послова, која је саставни део овог Правилника, садржи:
 радна места
 опис послова и одговорност и
 услови за обављање послова- стручна спрема и други додатни услови.

Члан 17.
Под радним местом подразумевају се послови из делатности Клинике, који се, као сталан

или доминантан садржај рада једног или више запослених одговарајућег степена стручне спреме и
других радних способности, обављају у оквиру целине радног процеса. Уколико се на једном
радном месту обављају послови који одговарају опису два или више радна места у Правилник се
уноси опис радног мест чији се послови обављају претежним делом радног времена.
На радним местима који поред описа послова обухватају и руковођење унутрашње организационе
јединице, у правилни се поред послова назива радног места унети називи вазени за руковођење(
начелник, шеф и сл.).

Члан 18.
За обављање послова, поред општег услова утврђеног Законом, запослени мора да испуњава

и посебне услове, утврђене овим Правилником, и то:
 врсту и степен стручне спреме
 положен стручни испит (за здравствене раднике и здравствене сараднике)
 радно искуство
 посебне радне и друге способности, као и друге услове (општи и посебни) потребне за рад на

одређеним пословима.
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Члан 19.
Стручна спрема, односно образовање, као и потребни услови за рад на радном месту морају

да одговарају стручној спреми, односно образовању и условима рада у Клиници и подразумева
општа и стручна знања и вештине неопходне за обављање одређене врсте послова
систематизоване овим Правилником.

Посебна знања (сертификати и лиценце) потребна за успешно обављање систематизованих
послова, ако су таква знања предвиђена прописима и неопходна за самосталан рад, утврђују се као
посебан услов за заснивање радног односа.

Члан 20.
Радно искуство, односно радни стаж у струци као посебан услов за рад на одређеним

пословима утврђује се према потребама процеса рада, степену сложености послова,  условима рада
и одговорности за извршавање радних обавеза.

Члан 21.
Пробни рад као посебан услов за рад утврђује се за све послове ситематизоване овим

Правилником, изузев послова руковођења утврђених Правилником.
.Пробни рад ближе се утврђује Уговором о раду који запослени закључује са Послодавцем

прилоком првог заснивања радног односа у Клиници у складу са одредбама Закона о раду.
Члан 22.

Здравствени радници самостално обављају рад под условом да поседују лиценцу надлежне
коморе.

Члан 23.
Број запослених потребних за извршавање систематизованих послова предвиђених овим

Правилником утврђује се на основу Кадровског плана Министарства здравља Републике Србије и
Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних Служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе, за сваку календарску годину.

Члан 24.
За одређене послове утврђене овим Правилником могу се, због потреба процеса рада,

предвидети два степена стручне спреме.
Члан 25.

Управу Клинике чине директор, помоћници директора и главна медицинска сестра-техничар
Клинике .

Делатност Управе је руковођење процесом рада у Клиници, непосредно или на основу
пренетих овлашћења од стране директора, у свим областима регистроване делатности.

Члан 26.
Запослени са посебним овлашћењима у руковођењу и посебним одговорностима су:

 директор Клинике
 помоћници директора
 главна медицинска сестра – техничар Клинике

V – ДЕЛАТНОСТ КЛИНИКЕ

Члан 27.
Клиника је здравствена установа која обавља високоспецијализовану специјалистичко-

консултативну и стационарну делатност на терцијарном нивоу, као и специјалистичко-
консултативну здравствену делатност на секундарном нивоу здравствене заштите из области
психијатрије, лабораторијску и другу дијагностику, као и фармацеутску здравствену делатност
преко болничке апотеке, у складу са законом и Планом мреже здравствене установе.

Клиника обавља и научноистраживачку делатност, у складу са законом.
У обављању здравствене делатности Клиника пружа превентивне, дијагностичке, терапијске

и рехабилитационе здравствене услуге из следећих области здравствене делатности, односно
специјалности и одговарајућих ужих специјалности:
 психијатрије,
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 неуропсихијатрије,
 дечје и адолесцентне психијатрије,
 судске психијатрије,
 клиничке неурофизиологије са епилептологијом,
 клиничке фармакологије,
 медицинске психологије,
 медицинске биохемије,
 лабораторијске дијагностике,
 фармацеутске здравствене делатности (болничка апотека, клиничка фармакологија и санитетско

снабдевање).
У Клиници се обавља и специјалистичко-консултативна делатност из области интерне

медицине, неурологије и физикалне медицине и рехабилитације.

Члан 28.
У оквиру својих делатности Клиника:
1. Спроводи лечење менталних поремећаја примењујући утврђене стручне и доктринарне

критеријуме, организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета здравствених
услуга.

2. Обавља превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге у
поликлиничким и стационарним условима.

3. Прати и проучава стање менталног здравља становништва, предузима мере из области
превенције менталних поремећаја и спроводи мере за унапређење менталног здравља.

4. Утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове у областима своје делатности и
пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу.

5. Примењује мере здравственог васпитања у функцији формирања понашања, те очувања
и унапређења менталног здравља у заједници.

6. Спроводи школовање (додипломске и последипломске студије), стручно усавршавање
својих запослених, као и здравствених радника и здравствених сарадника из других
здравствених установа.

7. Спроводи истраживања из свих области психијатрије по принципима добре научне
праксе.

8. Спроводи мере спречавања нежељених компликација и последица при пружању
здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Клиници
и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера.

9. Организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада.
10. Организује и примењује мере у току елементарних и других већих непогода и ванредних

прилика.
11. Обавља и друге послове у складу са законом.

VI – ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У КЛИНИЦИ

Члан 29.
Ради ефикаснијег, рационалнијег и функционалнијег обављања делатности у Клиници се

образују следеће организационе јединице:
УПРАВА КЛИНИКЕ

Директор Клинике
Помоћник директора медицинских послова
Помоћник директора за научно-истраживачку, образовну и публицистичку
делатност
Помоћник директора за реализацију развојних програма у заједници
Помоћник директора за људске ресурсе
Помоћник директора немедицинских послова
Главна сестра-техничар Клинике
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0.1.ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

1. Ургентна психијатријска служба
Одељење за пријем и збрињавање ургентног стања
Прво Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни третман

агитираних пацијената са израженим психопатолошким поремећајима
Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни третман агитираних

пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким обољењима
Амбулантно и клиничко Одељење за адолесценте

2. Служба клиничких Одељења за дијагностику и лечење психијатријских болесника
Одсек за лабораторијску дијагностику
Одсек болничке апотеке
Стационар Београд
Клиничко женско Одељење „Ф“
Клиничко мушко Одељење „К“
Клиничко женско Одељење „Л“
Клиничко мушко Одељење „М“
Стационар Падинска Скела
Клиничко мушко Одељење "А "
Клиничко женско Одељење „Б“
Клиничко Одељење за продужено лечење „Д“
Клиничко мушко Одељење „Е“
Клиничко Одељење за продужено лечење „С“

3. Дневна болница за третман психијатријских болесника
Одељење дневне болнице Београд
Одељење дневне болнице Падинска Скела

4. Служба ванболничке здравствене заштите
Одељење амбулантне психијатријске заштите
Одсек за судску психијатрију
Одсек за психотерапију, породичну терапију и социотерапију
Кабинет за неурофизиологију
Кабинет за промоцију менталног здравља у заједници
Центар за ментално здравље у заједници

5. Служба за научно-истраживачку, образовну и публицистичку делатност
Кабинет за научно-истраживачки и образовни рад
Кабинет за континуирану едукацију
Кабинет за клиничка истраживања
Кабинет за публицистичку делатност
Одељење за анализу, организацију и планирање здравствене заштите иинформатике са

биостатистиком у здравству
Одсек послова информационих система и технологија

6. Служба немедицинских послова
Одсек правних, кадровских и административних послова
Одељење финансијских и рачуноводствених послова, послова јавних набавки и

комерцијале
6.2.1 Одсек рачуноводствених послова
6.2.2.Кабинет финансијских послова
6.2.3.Кабинет јавних набавки и комерцијале

Одељење инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите и послова
транспорта и логистике

6.3.1 Одсек текућег одржавања
6.3.2.Група послова вешераја
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6.3.5.Одсек безбедности и заштиту на раду
7. Служба здравствених сарадника
Одељење за психологију
Одељење за социјални рад и специјалну едукацију и рехабилитацију

VII – ДЕЛОКРУГ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Задаци и послови из делокруга рада основних организационих јединица и унутрашњих
јединица у њиховом саставу обављају се према распореду и подели како је даље описано овим
Правилником.

1. УРГЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА
Члан 30.

Ургентна психијатријска Служба при Клиници организује се као стално дежурна Служба за
збрињавање болесника на терцијарном нивоу у циљу пружања здравствене заштите.

Ургентна психијатријска Служба Клинике збрињава пацијенте са клиничким психијатријским
стањима, посебно стањима са израженим психомоторним немиром, са територије Београда, као и
целе територије Републике Србије.

У Ургентној психијатријској Служби Клинике обављају се послови интензивне
психијатријске неге - ниво 2 у оквиру продуженог ургентног третмана и нега агитираних
болесника са коморбидитетним соматским и неуролошким обољењима.

Клиничко Одељење за адолесценте је прво Одељење на терцијарном нивоу за третман
младих животне доби од 14 до 18 година, оба пола, са територије Републике Србије, код којих је
неопходно издвајање из породице и 24-часовни надзор и праћење у случајевима појаве ургентних
стања из области психијатријских поремећаја.

Индикације за хоспитализацију и третман на интензивној нези – ниво 2, су: активне
суицидалне идеје и намере, различити психотични поремећаји, изражен психомоторни немир-
агитација, агресивно понашање, тешки облици поремећаја понашања, поремећаји расположења.
На Одељењу се обавља амбулантно збрињавање или хоспитални пријем адолесцената према
наведеним индикацијама, дијагностика, психијатријско-психолошка експлорација, уз допунску
неуролошку експлорацију, педијатријске консултације, опсервација и стационарни третман
младих пацијената. Пошто су ментални поремећаји био-психосоцијалне природе, приступ лечењу
је интегративан, индивидуалан и орјентисан на пацијента. Током хоспитализације спроводи се
психофармакотерапија, индивидуална и групна психотерапија, породична психотерапија, рад у
мањим групама уз учешће психијатра, психотерапеута, психолога, дефектолога, педагога и
социјалног радника. Рад социјалног радника укључује комуникацију са школама, центрима за
социјални рад, установама за социјално збрињавање адолесцената и другим референтним
установама које се баве проблемима адолесцентног доба, а све у циљу побољшања квалитета
живота пацијената. Начин рада и активности на Одељењу су у складу са смерницама добре
клиничке праксе и прате савремене светске трендове у лечењу адолесцената. Приступ је
мултидисциплинаран уз редовно тимско сагледавање. Након престанка потребе за интензивном
психијатријском негом – ниво 2 и полуинтензивном негом на Одељењу, адолесценти се упућују на
даље стационарно лечење у референтне психијатријске установе које имају могућност збрињавања
адолесцената кроз дневне болнице или на даље диспанзерско лечење у подручној Служби дечје
психијатријске заштите.

У ургентној психијатријској Служби Клинике збрињавају се болесници које је упутила и/или
довела Служба хитне помоћи, као и транспортна Служба других здравствених установа,
болесници у пратњи здравствених радника (лекар, медицинска сестра – техничар), радника
обезбеђења и/или уз асистенцију полиције, родбине или грађана, као и болесници који дођу
самоиницијативно.

6.3.3 Одсек исхране
6.3.4 Одсек послова транспорта и 
логистике
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Ургентна психијатријска Служба учествује у образовној делатности и научно-истраживачкој
делатности на нивоу Клинике.

1. СЛУЖБА КЛИНИЧКИХ ОДЕЉЕЊА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ
ПСИХИЈАТРИЈСКИХ БОЛЕСНИКА

Члан 31.
У Стационару који функционише као Сектор Београд и Сектор Падинска Скела, у оквиру

здравствене делатности, спроводе се дијагностичке, психофармако-терапијске и психотераписјке
методе, као што су индивидуална, групна, когнитивно-бихејвиорална терапија, породична
терапија, терапија психотраума (ЕМДР). Спроводе се клиничка испитивања лекова (по протоколу)
– психофармака, као и истраживања из области менталног здравља по одобрењу директора
Клинике и Етичког одбора. Служба клиничких Одељења за дијагностику и лечење
психијатријских болесника – обавља своју делатност на два нивоа (по врстама лечења) и то као:

Полуинтензивна нега за медицински третман и негу агитираних болесника који су
премештени са вишег нивоа лечења, а чије здравствено стање захтева додатни надзор и потпору.

Стандардна нега психијатријских болесника када су у стању егзацербације и/или
погоршања психопатологије у оквиру душевне болести, као и болесника у стањима пролазног
душевног поремећаја изазваног било којим разлогом.

Одељење за продужено лечење обавља следеће делатности: хоспитално лечење и
психосоцијалну рехабилитацију болесника оболелих од хроничних менталних поремећаја
различите етиологије (схизофрене и схизоафективне психозе, поремећаји са суманутошћу,
афективне поремећаје). С обзиром да се ради о поремећајима код којих доминира резидуална
симптоматологија са различитим степеном менталног дефицита, Одељење је намењено за
продужено лечење и негу пацијената.

Клиничка Одељења стандардне психијатријске неге организују се према полу, осим када је
потребна институционална продужена здравствена и социјална подршка.

Капацитет Стационара и Одељења појединачно је усклађен са Правилником о ближим
условима за обављање здравствених делатности у здравственим установама и другим облицима
здравствене Службе.

Лабораторијска дијагностика обавља за стационарне и амбулантне пацијенте здравствену
делатност из области лабораторијске медицине, тј. биохемијске и хематолошке дијагностике,
лабораторијско одређивање нивоа концентрације психоактивних супстанци и лекова у крви и у
урину.

У оквиру образовне делатности у Одсеку се обавља практична настава за специјализанте из
медицинске/клиничке биохемије и студенте Одсека за медицинско-лабораторијске технологе на
Високој медицинској школи.

Болничка апотека снабдева организационе јединице Клинике лековима, медицинским
средствима и санитетско-потрошним материјалом, неопходним за лечење пацијената и обезбеђује
рационалну фармакотерапију у оквиру спровођења концепта фармацеутске здравствене заштите.
Фармацеутске услуге укључују пружање информација, саветовање, едукацију и обуку запослених
у Клиници.

У оквиру Болничке апотеке одвијају се активности везане за фармаковигиланцу, прикупљају
се повратне информације о нежељеним реакцијама на лекове, фармакотерапијским грешкама,
недостацима у квалитету лекова, и сачињавају извештаји о промету лекова, медицинских средстава
и санитетско-потрошног материјала.

У Болничкој апотеци се складиште и дневно дистрибуирају лекови, медицинска средства и
санитетско-потрошни материјал. Болничка апотека прати потрошњу лекова и спроводи фармако-
економску анализу, учествује у формирању болничке листе лекова по терапијским дијагностичким
индикацијама и учествује у изради Плана набавке у делу набавке лекова, медицинских средстава и
санитетско-потрошног материјала. Фармацеут учествује у научно-истраживачким пројектима на
нивоу Клинике.

Служба клиничких Одељења за дијагностику и лечење психијатријских болесника учествује
у образовној делатности и научно-истраживачкој делатности на нивоу Клинике.
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2. ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА ТРЕТМАН ПСИХИЈАТРИЈСКИХ БОЛЕСНИКА
Члан 32.

Парцијална хоспитализација организована је кроз рад Дневне болнице (преподневни
боравак), а намењена је дијагностици и лечењу психотичних пацијената тимским третманом, кроз
индивидуалну и групну терапију (психотерапију и социотерапију), као и радне и окупационе
активности.

Дневна болница за третман психијатријских болесника у Клиници организационо функционише
на две локације: у Београду и Падинској Скели.

Пацијенти после стационарног лечења у Клиници према индикацијама настављају третман у
Дневној болници или се у Дневну болницу непосредно примају на предлог психијатра и
неуропсихијатра који пружа амбулантну психијатријску заштиту или на предлог психијатра и
неуропсихијатра других здравствених установа.

Своју делатност Дневна болница Клинике остварује кроз рад са пацијентима подељеним у
групе психотичних пацијената који припадају истој дијагностичкој категорији.

Мере терцијарне превенције заступљене су у раду са пацијентом и његовом породицом. У
периоду припреме хоспитализованих пацијената за отпуст, организује комплексне
рехабилитационе активности. На предлог психијатра или неуропсихијатра који је током
хоспитализације водио пацијента, врше се припреме за његово уклапање у средину у коју се враћа,
за прихватање своје болести и одговорности за узимање лекова, као и спремности за ранија или
нова радна задужења по отпусту са Клинике. Рад се остварује у малим групама, а по потреби и
индивидуално. Тим спроводи анкете у циљу научног и стручног, истраживачког и едукативног
рада из области терцијарне превенције, у циљу упознавања става шире заједнице у односу на
менталну болест и болеснике и осмишљава могуће начине дестигматизације.

Дневна болница за третман психијатријских болесника учествује у образовној делатности и
научно-истраживачкој делатности на нивоу Клинике.

3. СЛУЖБА ВАНБОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 33.

Служба за специјалистичко-консултативне прегледе представља поликлиничку
психијатријску заштиту на терцијарном нивоу и организована је на следећи начин:

Одељење амбулантне психијатријске заштите представља поликлиничку
психијатријску заштиту у којој се обављају специјалистички психијатријски и
мултидисциплинарни прегледи особа са менталним сметњама.

Одсек за судску психијатрију бави се судском психијатријом која представља
специјалну грану психијатрије, са задатком проучавања и формирања критеријума за
процену душевног стања особа и њихових способности у склопу судских поступака, и
сагледава и тумачи психичке феномене и менталне поремећаје за потребе правне теорије и
праксе.
Одсек обавља следеће:

 судско-медицинско вештачење из области делатности Клинике:
 процену психичког стања особа које су у судском спору,
 индивидуалну процену психичког стања, развоја и функционисања детета, адолесцента и

одрасле особе; процену капацитета за адекватно учешће у судском поступку и изражавање
аутентичног мишљења детета по питањима из предмета спора,

 процену постојања и степена зависности од алкохола и других психоактивних супстанци код
деце, адолесцената и одраслих,

 вештачења списа судског поступка,
 остале процене стања менталног здравља странака које су у судском спору, из домена

делатности Клинике.
 пружање психотерапијских здравствених услуга одређеним особама, на предлог суда;
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 мултидисциплинарна едукацијс кадрова из области судске психијатрије и
 мултидисциплинарни научно-истраживачки рад из области судске психијатрије.

У Одсеку се обавља и психијатријско лечење пацијената на мери безбедности обавезног
психијатријског лечења на слободи. Редовно се прати психичко стање пацијената који се по налогу
суда једном месечно јављају на контролу, о њиховом стању и редовности лечења на захтев пружа суду
информације, обавештава суд о самоиницијативом прекиду мере од стране пацијената, појављује се
пред судом на позив у случајевима преиначења или образложења предложене мере безбедности
лечења.

Одсек за породичну терапију, психотерапију и социотерапију се спроводи више
облика и модалитета савремених психотерапијских третмана душевних болесника и њихових
породица, обавља своју делатност кроз осавремењене и специјализоване третмане појединих
дијагностикованих клиничких ентитета, као и пацијената груписаних према старосној доби
и/или социјалној припадности. У оквиру овог Одсека функционишу и групе засноване на
психолошко- социјалној подршци, као што су лечени адолесценти и лечени алкохоличари.
Породична терапија је психосоцијална интервенција усмерена на породицу у целини,

односно то је психотерапијска метода лечења која сагледава породицу као живи систем у свом
теоријском и терапијском опредељењу. Системска породична терапија је усмерена на „овде и
сада“ са коначним циљем који води у промену другог реда, тј. у промену дисфункционалних
образаца. Психотерапијске активности које се спроводе у овој организационој јединици су: тимска
процена породица упућених на породичну психотерапију и постављање индикација за породичну
психотерапију. Индикације за породичну психотерапију су када у породици постоји
„идентификовани пацијент“ као носилац психијатријског симптома, затим у случајевима
развојних и неразвојних породичних криза, за разјашњење структурних односа и проблема.

Социотерапија је поступак којим се проучавају и мењају процеси међуљудских односа и
побољшава социјално функционисање. Социотерапијске групе се формирају према
дијагностичким категоријама (за психозе, непсихотичне, алкохоличаре), а у складу са тим
примењују се одговарајући програми и облици рада. Социотерапијом, као специфичном
терапијском активношћу, бави се и социјални радник организовано током хоспиталног и
постхоспиталног третмана. Социотерапијске методе које се примењују у раду са пацијентима су:
терапијска заједница, групна социотерапија, клубови отпуштених болесника и  породична
терапија.

Кабинет за неурофизиологију у коме се обављају дијагностика и лечење епилепсија и
епилептичних поремећаја, примарних главобоња, поремећаја спавања, психогених
неепилептичних напада и других пароксизмалних неуропсихијатријских поремећаја.
Дијагностичко средство је, поред анамнезе, неуролошких и других клиничких прегледа, и
електроенцефалографско снимање (дигиталн ЕЕГ апарат) у стандардној дужини (за амбулантне и
хоспитализоване пацијенте), као и за краткотрајно (ВИДЕО) ЕЕГ надгледање. Специјалиста
неурологије обавља специјализовану дијагностику и опсервацију из области неурологије, као и
консултативне неуролошке прегледе у организационим јединицама Клинике.

Кабинет за промоцију менталног здравља у заједници ради на програмима
унапређења менталног здравља, организује превентивне прегледе и саветодавни рад за грађане у
циљу унапређења менталног здравља, организује терцијарну превенцију кроз програме групне и
индивидуалне подршке особама леченим због проблема у менталном здрављу, сарађује са
удружењима, невладиним и другим релевантним организацијама у циљу промовисања менталног
здравља у заједници.

Служба ванболничке здравствене заштите учествује у образовној делатности и научно-
истраживачкој делатности на нивоу Клинике.

Центар за ментално здравље у заједници обавља промоцију менталног здравља и
превенцију менталних поремећаја; превенцију инвалидитета и рехавилитацију; лечење и
рехабилитацију лица са менталним сметњама; успостављање мултидисциплинарног тимског рада;
интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система; успостављање мултисекторске
сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите, органима локалне
самоуправе, удружењима пацијената, и сл; сарадња са организацијама и удружењима на помоћи и
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подршци лица са менталним сметњама; сарадња са референтним здравственим установама;
учешће у раду различитих стручних скупова и пројеката; едукација пацијената, здравствених
радника и здравствених сарадника; социотерапија, окупационо-радна терапија, породична
терапија, рехабилитација, ресоцијализација, и слично.

4. СЛУЖБА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ, ОБРАЗОВНУ И ПУБЛИЦИСТИЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

Члан 34.
Служба за научно-истраживачку, образовну и публицистичку делатност, у дањем тексту

Служба, се бави научно-истраживачком, образовном и публицистичком делатношћу,
континуираном медицинском едукацијом запослених, клиничким испитивањима, као и
организацијом, планирањем, евалуацијом, медицинском статистиком и информатиком.

Служба се бави праћењем најновијих научних достигнућа и публикација из области
психијатрије и примењених неуронаука, као и могућностима њихове имплементације у процес
рада у Клиници, спровођењем и реализацијом едукације здравствених радника и здравствених
сарадника у Клиници и ван ње, као и осталих учесника у процесу рада Клинике. Служба се бави
едукацијом и осталих чинилаца који доприносе унапређењу менталног здравља становништва.
Служба има задатак да допринесе унапређењу стручног и научног рада у Клиници.

Клиника сарађује са другим сродним институцијама у земљи и свету и учествује у
мултицентричким међународним студијама. Служба конципира, апликује и изводи научно-
истраживачке пројекте добијене конкурсом од надлежног министарства или других институција у
Републици Србији, прихваћене међународне пројекте и истраживања постављена у самој
Клиници, као и клиничка испитивања одобрена од стране Агенције за лекове и медицинска
средства Србије и Етичког комитета Клинике, a за чију реализацију средства се обезбеђују или у
земљи или у иностранству.

Клиника је наставно научна база додипломске наставе Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, Медицинског факултета Универзитета у Приштини са седиштем у
Косовској Митровици, кроз додипломску, последипломску, специјалистичку, и
субспецијалистичку едукацију студената, здравствених радника и сарадника.

Служба има задатак да у склопу своје публицистичке делатности помаже у дефинисању
научно-истраживачких пројеката, рукописа за публиковање стручних и научних радова, као и
других врста публикација од интереса за Клинику, као и прикупљању библиографских података
здравствених радника и сарадника Клинике, које запослени у Клиници имају обавезу да доставе
Служби. Запослени у Служби баве се истраживањем и статистичком обрадом података из домена
рада Клинике, као и базама података научно- истраживачких пројаката Клинике. Центар формира
и одржава електронске базе података Клинике, и обезбеђују функционисање Здравственог
информационог система у Клиници.

Одељење за анализу, организацију и планирање здравствене заштите и информатике са
биостатистиком у здравству је организациона јединица у оквиру Службе која се бави
организацијом и планирањем развоја здравствене заштите, као и евалуацијом постигнутих
резултата; прати и контролише квалитет рада у Клиници; имплементира информационе
технологије у здравственом систему.

Стожерни део Одељења је медицинска статистика и информатика, медицинска делатност
која интегрише научно-истраживачке и стручно-аналитичке поступке у реализацији управљачких
процеса и функција развоја Клинике; иницира, координира и спроводи организационе, планске и
извештајне активности; учествује у унапређењу и евалуацији квалитета здравствене заштите.
Координира и спроводи активности у процесу акредитације и реакредитације Клинике, у сарадњи
са Комисијом за унапређење квалитета рада Клинике.

У Одељењу се обављају послови јавног здравља, координације и израде стратешких,
оперативних и годишњих планских докумената, послови праћења и евалуације месечног и
перидичног извршења рада и утрошка њихове финансијске вредности од нивоа извршиоца и
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организационих јединица до нивоа управе Клинике; као и послови праћења укупне фактурне
реализације.

Одељење обједињује функције медицинских и немедицинских послова, и координира
развој и имплементацију информационих и комуникационих технологија у Клиници. Активном
комуникацијом са управљачким, финансијским и јавно-здравственим институцијама градског и
републичког нивоа подржава позиционирање Клинике у систему здравствене заштите.

Служба за научноистраживачку, образовну и публицистичку делатност организационо
функционише кроз:

Кабинет за научно- истраживачки и образовни рад
Кабинет за континуирану едукацију
Кабинет за клиничка истраживања
Кабинет за публицистичку делатност

Одељење за анализу, организацију и планирање здравствене заштите и информатике са
биостатистиком у здравству

5. СЛУЖБА НЕМЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА

Члан 35.
Служба немедицинских послова за потребе Клинике у целини, обавља правне, кадровско-

персоналне, финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове, послове плана и анализе,
комерцијално-маркетиншке послове, послове архивистике, послове безбедности и заштите
здравља на раду, послове одржавања објеката и опреме, послове физичко-техничког и
противпожарног обезбеђења, послове транспорта, послове интерне контроле и друге опште
немедицинске послове.

Служба немедицинских послова Клинике своју делатност обавља кроз:
Одсек правних, кадровских и административних послова прати и анализира законске

прописе и подзаконска акта која су донета на основу закона, и стара се о њиховој примени у
функционисању Клинике; учествује у изради општих аката Клинике и колективних уговора;
обезбеђује потпуну и правилну нормативно-правну основу за делатност Клинике; даје писмена
мишљења и тумачења општих аката; пружа правну помоћ запосленима; учествује у регулисању
имовинско-правних односа установе са другим правним и физичким лицима; врши све послове
око спровођења дисциплинског поступка и даје мишљење директору Клинике о постојању
дисциплинске и материјалне одговорности запослених; обавља кадровске послове и води
кадровску евиденцију запослених у установи; врши пријем, отпрему и архивирање поште и
послове одржавања телефонских комуникација унутар и ван установе; обавља Законом прописане
послове од значаја за одбрану; обавља послове безбедности и здравља на раду; обавља послове
заштите од пожара, као и сличне послове који се ставе у задатак; води архиву медицинске
документације за стационарно лечене пацијенте, чува медицинску документацију, даје на увид и
издаје фотокопије медицинске документације у складу са законским прописима; обавља и друге
архивско-техничке послове везане за стационарну медицинску документацију леченихпацијената.

Одељење финансијских и рачуноводствених послова, послова јавних набавки и
комерцијале прати прописе из економско-финансијске области и обезбеђује њихову правилну
примену у Клиници; израђује финансијски план и прати његову реализацију; прати реализацију
Уговора о финансирању; води евиденцију која омогућава сагледавање стања средстава Клинике и
успешности пословања и то: eвиденција основних средстава, евиденција материјала и залиха,
евиденција обавеза и потраживања, евиденција прихода и расхода, евиденција новчаних средстава
и хартија од вредности, евиденција ванбилансних средстава, евиденција зарада, остале евиденције
важне за увид у средства Клинике; прати реализацију књиговодствених послова; контролише
материјалну исправност фактурисаних здравствених услуга; доставља извештај о месечним
зарадама Заводу за статистику; врши обрачун и исплату зарада и других личних примања; обавља
послове јавних и осталих набавки добара, услуга и радова за Клинику; обавља плаћања по
рачунима добављача и наплату од купаца; контролише исправност улазно-излазне документације;
обавља благајничке послове; сарађује при попису имовине Клинике; обавља магацинске послове;
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саставља извештаје из области свог делокруга рада за органе управљања у Клиници и остале
надлежне органе ван Клинике; саставља и доставља надлежним органима периодичне и завршне
извештаје; обезбеђује осигурање имовине и лица у Клиници; обавља послове оперативног
планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих
организационих делова корисника јавних средстава који су у саставу Клинике, свих програма,
активности и процеса у надлежности корисника јавних средстава, укључујући и кориснике
средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије,
кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу.
Одељење своју делатност обавља кроз:
Одсек рачуноводствених послова
Кабинет финансијских послова
Кабинет јавних набавки и комерцијале

Одељење инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите и послова
транспорта и логистике врши обезбеђење и заштиту објеката и имовине Клинике; врши
превентивно одржавање свих објеката, инсталација и опреме у Клиници у циљу несметаног и
правилног рада свих постријења, уређаја и апарата; отклања кварове и врши неопходне поправке у
складу са својим могућностима и расположивим средствима и предметима рада; стара се о
исправности транспортних возила; прати планове и реализацију инвестиционог и текућег
одржавања објеката и инфраструктуре Клинике; контролише и проверава извршење (квалитет) и
рокове извршења сервисних услуга и правних субјеката који се ангажују за извођење радова на
инвестиционом и техничком одржавању објеката; обавља припрему хране за стационар Београд и
стационар Падинска Скела; обавља превоз хоспитализованих болесника у оквиру Клинике и до
других здравствених установа; обавља превоз хране за хоспитализоване болеснике Клинике;
организује прикупљање и отпрему на прање прљавог веша и врши расподелу чистог веша; стара
се о обављању послова прања, пеглања, кројења и шивења болничког веша, униформи и других
заштитних средстава; одржава хигијену свих просторија Клинике, као и припадајућих отворених
површина Клиника.
Одељење своју делатност обавља кроз:
Одсек текућег одржавања
Групу послова вешераја
Одсек исхране
Одсек послова транспорта и логистике
Одсек безбедности и заштите на раду

6. СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Члан 36.
Служба здравствених сарадника своју делатност остварује за потребе Клинике и њених

организационих јединица стручним ангажовањем здравствених сарадника, а према потреби и
целих тимова. С обзиром на то да су звања здравствених сарадника везана за посебне научне, а
тиме и стручне области, ово Одељење је подељено на:

Одељење за психологију (психометрију и психотерапију) сходно захтевима на којима
се ангажују, активности психолога обухватају широк дијапазон психодијагностичких и
психотераписјких процедура. Уз индивидуални, ове активности подразумевају и тимски рад у
оквиру високо специјализованих услуга. Ангажовани су у научно-истраживачком и едукативном
раду, затим у форензичкој процени у оквиру експертизних делатности, као ментори у раду са
студентима основних и мастер студија психологије, психолозима на волонтерском стажу и
специјализантима медицинске психологије Медицинског факултета Универзитета у Београду и
другим факултетима са којима, као наставно-научна база имају закључене уговоре о сарадњи.

Одељење за социјални рад и специјалну едукацију и рехабилитацију има две
групације здравствених сарадника: социјални радници и специјални педагози.

Социјални радници обављају индивидуални (саветодавни и терапијски) рад и групну
терапију у малим и великим социо-терапијским групама селектованих пацијената; телефонску и
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0.1.ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Ургентна
психијатријска служба

Одељење за

Служба клиничких одељења за
дијагностику и лечење

психијатријских болесника

Одсек за

Дневна болница за
третман

психијатријских
болесника

Одељење дневне

Служба
ванболничке
здравствене

заштите

Одељење

Служба за научно
истраживачку, образовну

и публицистичку
делатност

Кабинет за научно

Служба немедицинских послова
Служба

здравствених
сарадника

Одељење за
пријем и збрињавање

ургентног стања

Прво одељење
интензивне неге –

ниво 2 запродужени
ургентни третман

агитираних
пацијената са

израженим
психопатолошким

поремећајима

Друго одељење
интензивне неге –

ниво 2 за продужени
ургентни третман

агитираних
пацијената са

коморбидитетним
соматским и

неуролошким
обољењима

лабораторијску
дијагностику

Стационар Београд

Клиничко женско
одељење „Ф“

Клиничко
мушко одељење

„К“

Клиничко женско
одељење „Л“

Клиничко
мушко одељење

„М“

Одсек болничке
апотеке

Стационар Падинска
Скела

Клиничкомушко
одељење „А“

Клиничкоженско
одељење „Б“

Клиничко одељење за
продужено лечење „Д“

Клиничко
мушко одељење „Е“

Клиничко одељење за
продужено лечење „С“

болнице Београд

Одељење дневне
болнице

Падинска Скела

амбулантне
психијатријске

заштите

Одсек за судску
психијатрију

Одсек за
психотерапију,

породичнутерапију
и социотерапију

Кабинет за
неурофизиологију

Кабинет за
промоцију

менталног здравља
у заједници

Центар за ментално
здравље у
заједници

истраживачки и
образовни рад

Кабинет за
континуирану едукацију

Кабинет за клиничка
истраживања

Кабинет за
публицистичку

делатност

Одељење за анализу,
организацију и

планирање здравствене
заштите и информатике

са биостатистиком у
здравству

Одсек послова
информационих

система и
технологија

Одсек правних,
кадровских и

административних
послова

Одељење
финансијских и

рачуноводствених
послова, послова
јавних набавки и

комерцијале

Одсек
рачуноводствених

послова

Кабинет
финансијских

послова

Кабинет јавних
набавки и

комерцијале

Одељење
инвестиционог и

техничког одржавања,
безбедности и заштите
и послова транспорта

и логистике

Одсек текућег
одржавања

Група послова
вешераја

Одсек исхране

Одсек послова
транспорта и

логистике

Одсек
безбедности и

заштите на раду

психологију

Одељење за
социјални рад и

специјалну
едукацију и

рехабилитацију

Амбулантно и
клиничко одељење за

адолесценте
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0.0.УПРАВА КЛИНИКЕ

Управа руководи Клиником у свим њеним делатностима – спровођењем одлука Управног
одбора, директора Клинике и стручних органа. Руководећи чланови Управе Клинике организују
рад свих организационих јединица Клинике, проналазе и спроводе најефикасније начине за
извршење радних задатака и налоге директора Клинике и дају предлоге за решавање проблема
насталих у раду организационих јединица и Клинике као целине; предлажу нова решења и методе
рада из области делатности Клинике и предлажу кадровска решења за руководиоце нижих
организационих јединица; старају се о примени закона и свих других аката; врше и друге послове
из области организације и руковођења, у складу са налозима директора Клинике и евентуално
пренетим овлашћењима.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Директор
клинике

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
 на интегрисаним академским студијама из области
медицине, стоматологије и фармације по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;
 на студијама другог степена (мастер академске студије)
из других области по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 на основним студијама из области медицине,
стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно
фармације у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године;
 на основним студијама из других области у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. годинена
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 других области по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 на основним студијама из области медицине,
стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно
фармације у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године;

на основним студијама из других области у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године
Додатна знања / испити / радно искуство
за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
за здравствене раднике и остале образовне профиле:
 акредитована едукација из здравственог менаџмента;

најмање пет година радног искуства у области здравствене
заштите.
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За директора Клинике може бити именовано лице које,
поред законом прописаних општих услова, испуњава и
следеће посебне услове: завршен медицински факултет,
специјализацију из психијатрије или неуропсихијатрије,
да има научно и наставно звање доктора медицинских
наука и наставника медицинског факултета
Универзитета и најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите по положеном
специјалистичком испиту, или завршен правни или
економски факултет, да има звање доктора правних или
економских наука, завршену едукацију из области
здравственог менаџмента и најмање пет година радног
стажа на пословима руковођења у здравственим
установама.
Ако за директора Клинике није именовано лице са
завршеним медицинским факултетом, већ лице са
високом школском спремом правне или економске
струке, помоћник директора за здравствену делатност
Клинике мора бити лице са завршеним медицинским
факултетом.

Помоћник директора
клинике за медицинске
послове

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
на интегрисаним академским студијама из области
медицине, стоматологије или фармације по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;
на студијама другог степена (мастер академске студије)
из области друштвено хуманистичких наука, природно
математичких, техничко технолошких и организационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године;
на основним студијама из области медицине,
стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно
фармације у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године;

на основним студијама из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко
технолошких и организационих наука у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:
најмање пет година радног искуства у области здравствене
заштите

Помоћник директора
клинике за научно-
истраживачку, образовну
и публицистичку
делатност

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
 на интегрисаним академским студијама из области
медицине, стоматологије или фармације по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
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године;
 на студијама другог степена (мастер академске студије)
из области друштвено хуманистичких наука, природно
математичких, техничко технолошких и организационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године;
 на основним студијама из области медицине,
стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно
фармације у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године;

на основним студијама из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко
технолошких и организационих наука у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:
најмање пет година радног искуства у области здравствене
заштите

Помоћник директора
клинике за реализацију
развојних програма у
заједници

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
 на интегрисаним академским студијама из области
медицине, стоматологије или фармације по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;
 на студијама другог степена (мастер академске студије)
из области друштвено хуманистичких наука, природно
математичких, техничко технолошких и организационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године;
 на основним студијама из области медицине,
стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно
фармације у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године;
на основним студијама из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко
технолошких и организационих наука у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:

најмање пет година радног искуства у области здравствене
заштите
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Помоћник директора
клинике за људске
ресурсе

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
 на интегрисаним академским студијама из области
медицине, стоматологије или фармације по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;
 на студијама другог степена (мастер академске студије)
из области друштвено хуманистичких наука, природно
математичких, техничко технолошких и организационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године;
 на основним студијама из области медицине,
стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно
фармације у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године;
на основним студијама из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко
технолошких и организационих наука у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:

најмање шест месеци радног искуства у области
здравствене заштите

Помоћник директора
клинике за немедицинске
послове

Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
 на интегрисаним академским студијама из области
медицине, стоматологије или фармације по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;
 на студијама другог степена (мастер академске студије)
из области друштвено хуманистичких наука, природно
математичких, техничко технолошких и организационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године;
 на основним студијама из области медицине,
стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно
фармације у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године;
на основним студијама из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко
технолошких и организационих наука у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство
 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
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 за задравствене раднике и остале образовне профиле:
најмање шест месеци радног искуства у области
здравствене заштите

Главна сестра / главни
техничар клинике

Високо образовање
на основним студијама првог степена првог степена (
струковне / академске) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.
изузетно:
 ако у здравственој установи не постоји кадар у радном
односу са наведеном стручном спремом:

средње образовање здравствене струке у трајању од четири
године и најмање 20 година радног искуства у области
здравствене заштите
Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање пет година радног искуства у области здравствене
заштите.

Руководилац послова за
односе са јавношћу и
маркетинг

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високообразовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
најмање пет година радног искуства;
знање рада на рачунару;
познавање страног језика.
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1. Директор Клинике

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:

 на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

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

 на основним студијама из других области у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годинена 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 других области по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

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

Додатна знања / испити / радно искуство
за здравствене раднике:

 стручни испит;
 лиценца;

за здравствене раднике и остале образовне профиле:
 акредитована едукација из здравственог менаџмента;

најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
 За директора Клинике може бити именовано лице које, поред законом прописаних општих

услова, испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински факултет,
специјализацију из психијатрије или неуропсихијатрије, да има научно и наставно звање
доктора медицинских наука и наставника медицинског факултета Универзитета и најмање
пет година радног стажа у области здравствене заштите по положеном специјалистичком
испиту, или завршен правни или економски факултет, да има звање доктора правних или
економских наука, завршену едукацију из области здравственог менаџмента и најмање пет
година радног стажа на пословима руковођења у здравственим установама.

 Ако за директора Клинике није именовано лице са завршеним медицинским факултетом,
већ лице са високом школском спремом правне или економске струке, помоћник директора
за здравствену делатност Клинике мора бити лице са завршеним медицинскимфакултетом.

б) Опис послова:
 организује рад и руководи процесом рада Клинике;
 координира рад унутрашњих организационих јединица Клинике;
 именује руководиоце унутрашњих организационих јединица;
 спроводи утврђену пословну и здравствену политику;
 представља и заступа Клинику и стара се о законитости рада Клинике.
 предлаже програм рада Клинике и предузима мере за његово спровођење.
 извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,
 подноси Управном одбору писмени тромесечни, односно шестомесечни извештај о

пословању Клинике.
 доноси акт о оранизацији и систематизацији послова Клинике.
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 именује чланове стручног савета на предлог организационих јединица.
 именује чланове етичког одбора на предлог стручног савета.
 наредбодавац је за извршење финансијског плана и програма рада Клинике.
 обезбеђује начин остваривања минимум процеса рада у случају штрајка запослених у

складу са законом.
 одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом,

колективним уговорима и општим актима Клинике.
 одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење

унутрашње провере квалитета стручног рада.
 одговоран је извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом

овлашћених органа.
 присуствује седницама Управног и Надзорног одбора Клинике, као и седницама стручног

савета, без права одлучивања.
 доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и

здравствених сарадника.
 врши друге послове предвиђене законом и овим Статутом.

2. Помоћник директора медицинских послова

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:

 на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;

 на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких и организационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких,
техничко технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство

 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:

најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите

б) Опис послова:
 извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа

управљања;
 координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања;
 учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;
 учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава;
 обавља послове образовне и научно - истраживачке делатности;
 aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају

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

 координише пословање медицинских организационих једница Клинике;
 саветује директора  у поступку побољшања организације рада Клинике;
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 учествује у планирању и праћењу реализације усвојених планова рада Клинике;
 координише рад руководица медицинских организационих јединица у стручним,

организационим, кадровским и другим пословима;
 прати прописе из области здравства, упутства, инструкције, препоруке и остала акта

надлежних органа везано за примену прописа из области здравства;
 организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника, залаже се за примену водича добре клиничке праксе, учествује у
раду Стручног колегијума Клинике;

 замењује директора у његовом одсуству;
 обавља и друге послове по налогу директора Клинике, а у складу са радно-правним

прописима;
 за свој рад одговара директору Клинике.

3. Помоћник директора за научно-истраживачку, образовну и публицистичку делатност

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:

 на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;

 на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких иорганизационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких,
техничко технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство

 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:

најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите

б) Опис послова:
извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа

управљања;
координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања;
учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;
учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава;
обавља послове образовне и научно - истраживачке делатности;
aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају

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

Бави се пословањем организационих делова научно-истраживачке, едукативне и
публицистичке делатности и пратећих стручних и медицинских послова Клинике;

организује и спроводи мултидисциплинарну едукативну и научно-истраживачкуделатност;
саветује директора у поступку побољшања едукације у оквиру Клинике;
учествује у изради елабората везаних за програме и пројекте из делатности Клинике;
учествује у раду Стручног савета и Етичког одбора;
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предлаже Стручном савету годишњи план усавршавања запослених у Клиници;
пружа техничку помоћ и подршку запосленима који су на постдипломском усавршавању

(докторати, специјализације, субспецијализације и сл.);
прати стручно усавршавање запослених и о томе редовно извештава директора;
прати домаће и међународне конкурсе за програме и пројекте од значаја за делатност

Клинике;
учествује у организацији конгреса и континуиране едукације запослених у Клиници;
обавља и друге послове по налогу директора Клинике, а у складу са радно-правним

прописима;
 за свој рад одговара директору Клинике.

4. Помоћник директора за реализацију развојних програма у заједници

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:

 на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;

 на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких иорганизационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких,
техничко технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство

 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:

најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите

б) Опис послова:
извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа

управљања;
координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања;
учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;
aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају

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

Координише функционисање организационих јединица усмерених ка заједници, учествује у
раду Стручног колегијума, а по позиву и других стручних тела Клинике;

планира, предлаже и реализује сарадњу са другим институцијама и установама у циљу
унапређења менталног здравља у заједници;

координише обављање стручних активности ка друштвеној заједници;
учествује у планирању и реализацији пројеката, програма и конгреса усмерених ка

унапређењу како здравља уопштено, тако и менталног здравља;
прати и благовремено обавештава директора о конкурсима за програме и пројекте усмерених

ка унапређењу менталног здравља у заједници;
обавља и друге послове по налогу директора Клинике, а у складу са радно-правним
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прописима;
 за свој рад одговара директору Клинике.

5. Помоћник директора за људске ресурсе

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:

 на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или
фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године;

 на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких и организационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких,
техничко технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство

 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:

најмање шест месеци радног искуства у области здравствене заштите

б) Опис послова:
извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа

управљања;
координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања;
учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;
aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају

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

Бави се поштовањем политике менаџмента и предузима менаџерске активности у циљу
унапређења квалитета здравствених и осталих услуга Клинике;

обезбеђује подршку свим Службама и процедурама на основу доказа високог квалитета;
обезбеђује високи квалитет рада свих Служби како би се остварио потенцијал за унапређење

менталног здравља који треба да буде приказан у различитим истраживањима;
процењује здравствене технологије и предлаже директору увођење нових технологија;
сарађује са Стручним саветом, Комисијом за унапређење квалитета, Комисијом за болничке

инфекције и осталим комисијима које формира директор Клинике, а у циљу подизања
квалитета рада;

предлаже директору периодичне и појединачне провере квалитета рада у појединим
организационим деловима Клинике;

обавља и друге послове по налогу директора Клинике, а у складу са радно-правним
прописима;

 за свој рад одговара директору Клинике.

6. Помоћник директора за немедицинске послове

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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Високо образовање:
 на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или

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

 на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено
хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких иорганизационих
наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

 на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно
математичких, техничко технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство
 за здравствене раднике:
 стручни испит;
 лиценца;
 за задравствене раднике и остале образовне профиле:

најмање шест месеци радног искуства у области здравствене заштите
б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа

управљања;
координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања;
учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;
учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава;
aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају

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

руководи Службом за немедицинске послове (правно-економски и технички послови);
предлаже Управном одбору доношење одлука које проистичу из делокруга рада

немедицинских делатности за које је задужен;
спроводи одлуке органа управљања и учествује у креирању и спровођењу пословне политике

директора Клинике;
стара се и одговара за спровођење уговора о пружању и финансирању здравствене заштите са

РФЗО, као и за наменско трошење средстава по уговору;
на основу извештаја непосредих руководилаца немедицинских Служби, анализира трошкове

пословања и даје предлог за њихову реализацију и стара се о ликвидности Клинике;
прати реализацију планова Клинике и утврђује разлоге за прекорачење и о истима извештава

директора;
контактира са надлежним инспекцијским Службама, Управом за трезор и Филијалом;
стара се о примени упутства и одлука које доноси РФЗО и ресорно министарство;
обавља и друге послове по налогу директора Клинике, а у складу са радно-правним

прописима;
 за свој рад одговара директору Клинике.

7. Главна сестра / техничар Клинике

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама првог степена првог степена ( струковне / академске) по пропису који
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уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо

образовање до 10. септембра 2005. године.
изузетно:

 ако у здравственој установи не постоји кадар у радном односу са наведеном стручном
спремом:

средње образовање здравствене струке у трајању од четири године и најмање 20 година радног
искуства у области здравствене заштите

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

б) Опис послова:
организује рад запосленог медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом

медицинског смера, прави распоред дежурстава за кадар за који је задужена, у сарадњи са
непосредним руководиоцем организационе јединице и директором;

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

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

надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом, учествује у
процесу планирања, контроли и статистичком извештавању, као и праћењу квалитета рада у
сарадњи са непосредним руководиоцем;

надзире рад помоћног особља Службе за одржавање, а у вези хигијене простора, опреме,
медицинске одеће и сл.;

благовремено обезбеђује требовање потрошног материјала за све Службе;
организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и средњом

стручном спремом медицинског смера;
води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених с посла, у сарадњи са

начелником и шефом Службе, попуњава радне листе за обрачун зарада;
контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом;
контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања и

сузбијања болничких инфекција;
контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације;
помаже директору Клинике у сагледавању услова, начина и ефикасности вршења

здравствене заштите коју спроводи Клиника;
прикупља предлоге и сугестије од главних сестара-техничара сектора, значајне за рад и

унапређење здравствене Службе у Клиници и информише директора;
саставља предлоге мера за побољшање стручног рада вишег и средњег здравственог кадра,

као и рада другог особља које је укључено у рад медицинске делатности;
врши прикупљање и планирање потреба заштитних средстава (редне одеће и обуће) и других

средстава заштите у спровођењу мера безбедности и заштите здравља на раду у медицинској
делатности;

организује и координира вођење медицинске документације у складу са одговарајућим
прописима;

врши стални надзор над правилним вођењем медицинске документације;
стара се за стално обезбеђивање квалитета здравствене неге, санитарно-еколошких прилика и

других хигијенско-епидемиолошких услова у свим деловима Клинике;
руководи колегијумима главних сестара-техничара;
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контролише и прати набавку и дистрибуцију лекова и другог медицинског и санитетског
потрошног материјала у медицинском организационим јединицама;

прати кадровске потребе (у сестринском кадру) и у том смислу даје одговарајуће предлоге
директору;

прати и контролише спровођење медицинске праксе, припавничког стажа медицинских
сестара-техничара, волонтерског рада и едукације путем семинара и симпозијума;

обавља и друге послове по налогу директора Клинике, а у складу са радно-правним
прописима;

 за свој рад одговара директору Клинике.

8. Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
најмање пет година радног искуства;
 знање рада на рачунару;
познавање страног језика.

б) Опис послова:
 развија политику односа са јавношћу;
 конципира, развија и формулише комуникациону стратегију;
 координира организацију кампања, медијских и других промотивних догађаја;
 контролише садржај и ажурност података на интернет порталу;
 координира израду и припрема саопштења за јавност;
 координира израду и припрема садржај презентација и публикација;
 развија и одржава односе са медијима и јавношћу;
 представља активности институције у медијима и промотивним догађајима;
 анализира извештавање медија од значаја за институцију;
 обавља и друге послове по налогу директора Клинике;

0.1.ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Виши интерни ревизор /
самостални интерни ревизор

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
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1. УРГЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА

образовање до 10. септембра 2005. године
Додатна знања / испити / радно искуство
 знање рада на рачунару;
најмање три година радног искуства у струци према
пропису којим се уређује интерна ревизија.

9. Виши интерни ревизор/самостални интерни ревизор

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:

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

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

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

Додатна знања / испити / радно искуство
 знање рада на рачунару;

најмање три година радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна
ревизија.
б) Опис послова:

 пружа стручну подршку при изради нацрта повеље интерне ревизије, стратешког и
годишњег плана ревизије / припрема и подноси на одбравање руководиоцукорисника

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

 пружа стручну подршку у процени области ризика;
 утврђује предмет интерне ревизије – услуге уверавања, развија критеријуме и анализира

доказе и документовање процеса и процедура субјекта ревизије;
 утврђује сaдржaj рeвизoрских прoгрaмa и нaчин извeштaвaњa у појединачним

саветодавним услугама;
 припрема плaнoве oбaвљaњa пojeдинaчних аранжмана интерне ревизије – услуга

уверавања и саветодавних услуга;
 спроводи ревизорске процедуре у складу са методологијом рада интерне ревизије;
 обавља појединачне аранжмане интерне ревизије;
 обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;
 пружа стручну помоћ при саопштавању резултата појединачних ангажмана интерне

ревизије путем писаних или усмених извештаја;
 подноси извештаје о резултатима појединачних ангажмана интерне ревизије,

руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације);
сачињава периодичне и годишње извештаје / сaчињaвa и доставља руководиоцу корисника
јавних средстава (руководиоцу организације) гoдишњи извeштaj o рaду интeрнe рeвизиje
кoришћeњeм упитникa кojи припрeмa и oбjaвљуje.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
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пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију
– Управник Ургентне
психијатријске Службе

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни
пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Управник
Ургентне психијатријске
Службе

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни
пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Службе

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни
пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– Главна
медицинска сестра / техничар
Службе

најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

10. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Ургентне психијатријске Службе

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Ургентне психијатријске Службе

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:

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

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
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Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад Ургентне психијатријске Службе као

стално дежурне организационе јединице за збрињавање психијатријских болесника и
непосредно обавља и врши послове начелника Одељења за ургентни пријем и збрињавање
пацијената са клиничким психијатијским стањима

одговоран је за пружање здравствене заштите по медицинским индикацијама приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на клиничко лечење
(добровољни смештај и задржавање, и смештај без пристанка)

одговоран је за медицинско решавање свих ситуација у области ургентне психијатрије
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза (усвојених протокола и процедура

рада) из делокруга рада Службе
 залаже се за примену водича добре клиничке праксе
стара се о спровођењу одлука и препорука комисије за квалитет рада и одговоран је за

спровођење истих
остварује сарадњу са другим Службама Клинике и другим здравственим установама које

упућују пацијенте у Клинику и остварује сарадњу са другим здравственим  установама
којима се упућују пацијенти из Клинике на допунску дијаганостичку процедуру

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Службе
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу директора Клинике и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.
Управника Службе и Главну медицинску сестру-техничара Службе поставља директор из

реда начелника, односно главних сестара-техничара Одељења у оквиру Службе.

11. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Службе

Изузетно
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1.1. Одељење за пријем и збрињавање ургентног стања

Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Службе

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство :
стручни испит;
лиценца;
 за медицинску сестру / техничара у трансфузиологији завршен специјалистички испит за рад

у Служби за трансфузију крви;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара током

ургентног пријема, збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
ангажује се у разрешењу односа здравствени радник – породица болесника
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
контролише вођење евиденција при ургентном пријему
организује преузимање, реверсни попис и депоновање свих личних ствари примљених

пацијената на дијагностику и лечење у Клинику, и враћање истих при отпусту
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу управника Службе и главне медицинске сестре-техничара

Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у
складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
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специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
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лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
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двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију
Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

12. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
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стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

13. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.



39

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

14. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.
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15. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

16. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

17. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
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фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

18. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
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лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

19. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
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1.2. Прво Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни третман агитираних
пацијената са израженим психопатолошким поремећајима

обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим
оштећењима

обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,
којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

20. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.
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21. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

22. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

23. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.
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24. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
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организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Службе и главне

медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

25. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
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уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

26. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
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1.3. Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни третман агитираних
пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким обољењима

 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

27. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
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организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
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зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
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пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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и психосоцијалну
рехабилитацију
Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

28. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

29. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
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обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање
ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

30. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.
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31. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

32. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

33. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
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пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

34. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
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стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

35. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
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обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим
оштећењима

обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,
којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

1.4. Aмбулантно и клиничко Одељење за адолесценте

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
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стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра / Високо образовање
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техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

36. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.
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37. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

38. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

39. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.
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40. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
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организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

41. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
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уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

42. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
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СЛУЖБА КЛИНИЧКИХ ОДЕЉЕЊА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ
ПСИХИЈАТРИЈСКИХ БОЛЕСНИКА

2.

 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

43. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
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организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
субспецијалиста неурологије

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – специјалиста
неурологије

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација и ужа специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
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рехабилитацију –
субспецијалиста интерне
медицине

здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – специјалиста
интерне медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
субспецијалиста физикалне
медицине и рехабилитације

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
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Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – специјалиста
физикалне медицине и
рехабилитације

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Виши физиотерапеут

Високо образовање
на основним студијама првог степена (струковне /
академске) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
вишег, односно струковног физиотерапеута.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

44. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – субспецијалиста неурологије

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Базно место рада је Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни третман
агитираних пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким обољењима
Према потребама процеса и организације рада Клинике обавља послове у свим

организационим јединицама.

б) Опис послова:
обавља специјализовану дијагностику и опсервацију из области неурологије
обавља консултативне неуролошке прегледе пацијената у организационим јединицама

Клинике или упућене из других здравствених установа
примењује савремене методе дијагностике и терапије из области неурологије и даје налаз,

мишљење и предлог даљег третмана болесника
даје налоге и прикупља резултате за потребне лабораторијско-дијагностичке и специфично

дијагностичке поступке
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
члан је лекарског тима за давање конзилијарних мишљења за пацијенте
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу управника Службе, а према потребама процеса и

организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.
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45. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – специјалиста неурологије

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Базно место рада је Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни
третман агитираних пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким
обољењима
Према потребама процеса и организације рада Клинике обавља послове у свим
организационим јединицама.

б) Опис послова:
обавља специјализовану дијагностику и опсервацију из области неурологије
обавља консултативне неуролошке прегледе пацијената у организационим јединицама

Клинике или упућене из других здравствених установа
примењује савремене методе дијагностике и терапије из области неурологије и даје налаз,

мишљење и предлог даљег третмана болесника
даје налоге и прикупља резултате за потребне лабораторијско-дијагностичке и специфично

дијагностичке поступке
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
члан је лекарског тима за давање конзилијарних мишљења за пацијенте
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу управника Службе, а према потребама процеса и

организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

46. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – субспецијалиста интерне медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Базно место рада је Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни
третман агитираних пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким
обољењима
Према потребама процеса и организације рада Клинике обавља послове у свим
организационим јединицама.

б) Опис послова:
обавља дијагностику и опсервацију из области интерне медицине
на захтев специјалисте психијатрије/неуропсихијатрије обавља консулативне интернистичке

прегледе на пријему и клиничким Одељењима
примењује савремене методе дијагностике и терапије
даје налаз и мишљење и предлог даљег третмана болесника
даје налоге и прикупља резултате за потребне лабораторијско анализе и друге дијагностичке

процедуре
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова, коме и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

47. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – специјалиста интерне медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Базно место рада је Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни
третман агитираних пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким
обољењима
Према потребама процеса и организације рада Клинике обавља послове у свим
организационим јединицама.

б) Опис послова:
обавља дијагностику и опсервацију из области интерне медицине
на захтев специјалисте психијатрије/неуропсихијатрије обавља консулативне интернистичке

прегледе на пријему и клиничким Одељењима
примењује савремене методе дијагностике и терапије
даје налаз и мишљење и предлог даљег третмана болесника
даје налоге и прикупља резултате за потребне лабораторијско анализе и друге дијагностичке

процедуре
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова, коме и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

48. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – субспецијалиста физикалне медицине и
рехабилитације

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Базно место рада је Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни
третман агитираних пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким
обољењима
Према потребама процеса и организације рада Клинике обавља послове у свим
организационим јединицама.
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б) Опис послова:
на  захтев  специјалисте  психијатрије/неуропсихијатрије обавља консулативне прегледе из

физикалне медицине и рехабилитације на пријему и клиничким Одељењима
обавља дијагностику и опсервацију из области физикалне медицине и рехабилитације,

сачињава специјалистички извештај и даје мишљење и предлог даљег третмана болесника
прави план физикалног третмана и рехабилитације пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
даје налоге и прикупља резултате за потребне дијагностичке процедуре, као и налоге за

израду и корекцију ортопедских помагала
прати савремена достигнућа у рехабилитацији, посебно психијатријских пацијената
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова, коме и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

49. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Базно место рада је Друго Одељење интензивне неге – ниво 2 за продужени ургентни
третман агитираних пацијената са коморбидитетним соматским и неуролошким
обољењима
Према потребама процеса и организације рада Клинике обавља послове у свим
организационим јединицама

б) Опис послова:
на  захтев  специјалисте  психијатрије/неуропсихијатрије обавља консулативне прегледе из

физикалне медицине и рехабилитације на пријему и клиничким Одељењима
обавља дијагностику и опсервацију из области физикалне медицине и рехабилитације,

сачињава специјалистички извештај и даје мишљење и предлог даљег третмана болесника
прави план физикалног третмана и рехабилитације пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
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даје налоге и прикупља резултате за потребне дијагностичке процедуре, као и налоге за
израду и корекцију ортопедских помагала

прати савремена достигнућа у рехабилитацији, посебно психијатријских пацијената
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова, коме и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

50. Виши физиотерапеут

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;

б) Опис послова:
припрема болесника за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
по налогу и у договору са лекаром специјалисте физикалне медицине и рехабилитације

израђује план физикалног третмана и рехабилитације пацијента, те спроводи физикални
третман болесника

процењује стање пацијента мерењем моторне снаге обима кретања и функционалих
способности

прати и бележи напредак оштећених локомоторних функција пацијента у односу на план
рехабилитације

примењује опште кондиционе вежбе
учи и мотивише пацијента да правилно користи помагала
 прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;
 припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за

спречавање интрахоспиталних инфекција;
пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби
обавља и друге послове по налогу лекара специјалисте физикалне медицине и

рехабилитације и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој
рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

51. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте главне

медицинске сестре-техничара Клинике и главне медицинске сестре Одељења којима и
одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

52. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
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контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте главне

медицинске сестре-техничара Клинике и главне медицинске сестре Одељења којима и
одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

2.1. Одсек за лабораторијску дијагностику

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Магистар фармације
специјалиста – шеф
одсека

Изузетно
Магистар фармације –
шеф одсека

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање две године и шест месеци радног искуства.

Изузетно
Високо образовање
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на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању магистар
фармације.
исоко образовање:
на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана
фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и
ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана фармације, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника.

Магистар фармације
специјалиста

Изузетно
Магистар фармације

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање две године и шест месеци радног искуства.

Изузетно
Високо образовање:
на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању магистар
фармације.

Виши лабораторијски
техничар

Високо образовање
на струковим студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Лабораторијски
техничар у дијагностици

средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци у наведеном звању.

53. Магистар фармације специјалиста – шеф одсека

Изузетно
Магистар фармације – шеф одсека

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање две године и шест месеци радног искуства.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одсека
одговоран је за квалитетно, ажурно, и доктринарно вођење медицинске документације
учествује у планирању и реализовању набавке и требовања лабораторијске опреме, реагенса,

санитетског материјала и других материјала и средстава за потребе одвијања процеса рада
Одсека
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прати савремена достигнућа у лабораторијској дијагностици и стара се уведу у
лабораторијску праксу Клинике у складу са постојећим могућностима

одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одсека са другим организационим јединицама у

Клиници и другим здравственим установама у интересу квалитетниједијагностике
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одсека
учествује у раду Стручногколегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова и директора

Клинике, којима и одговара за свој рад.

54. Магистар фармације специјалиста

Изузетно
Магистар фармације

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање две године и шест месеци радног искуства.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
одговоран је за квалитетно, ажурно, и доктринарно вођење медицинске документације
учествује у планирању и реализовању набавке и требовања лабораторијске опреме, реагенса,

санитетског материјала и других материјала и средстава за потребе одвијања процеса рада
Одсека

прати савремена достигнућа у лабораторијској дијагностици и стара се уведу у
лабораторијску праксу Клинике у складу са постојећим могућностима

одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених услуга пацијентима
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остварује сарадњу из делокруга рада Одсека са другим организационим јединицама у
Клиници и другим здравственим установама у интересу квалитетниједијагностике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одсека
учествује у раду Стручногколегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова и директора

Клинике, којима и одговара за свој рад.

55. Виши лабораторијски техничар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
 врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за

патоморфолошка, микробиолошка и биохемијска испитивања;
 припрема и обрађује ткивне узорке за имунохистохемијску,имунофлуоресцентну,

молекуларно – патолошку и друге патоморфолошке анализе;
 припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 одржава културе микроорганизама;
 ради на биохемијским и другим анализаторима;
 изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга

на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа
здравствене заштите;

 спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике
 обавља послове на прикупљању крви, припреми компонената крви, чувању и транспорту

крви;
 врши имунохематолошка тестирање давалаца крви и тестирање на маркере трансфузијом

преносивих болести;
 врши претрансфузиона испитивања крви и компонената крви и изводиаферезне

процедуре;
 пружа помоћ током поступака и техника које обавља биолог у поступку БМПО;
 управља медицинским отпадом.
 Обавља и друге послове на налогу шефа Одсека
 Обавља послове лабораторијског техничара;
 Спроводи сложеније аналитичке послове из прибављеног биолошког материјала;
 Води сву потребну медицинску и административну документације о извршеним услугама у
лабораторији;
 Обавља најсложеније упоредне анализе лабораторијских показатеља;
 Послове на које је распоређен обавља у организационој јединци Клинике према распореду
рада запослених у Клиници
 Обавља и друге послове на налогу биохемичара и начелника Одсека

56. Лабораторијски техничар у дијагностици
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а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци у наведеном звању.

б) Опис послова:
 врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему

за патолошка, микробиолошка и биохемијска испитивања;
 врши пријем, евиденцију и класификацију ткивних узорака и припрема ткива за

патоморфолошку и молекуларно – патолошку дијагностику;
 обавља анализу узорака за мерење;
 припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 одржава културе микроорганизама;
 ради на биохемијским и другим анализаторима;
 изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром

услуга на терцијарном нивоу здравствене заштите ;
 врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентнимпроцедурама,

тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
 пружа помоћ током поступака и техника које обавља биолог у поступку БМПО;
 правилно одлаже медицински отпад;
 обавља и друге послове по налогу шеф одсека којима и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

2.2. Одсек болничке апотеке

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Магистар фармације
специјалиста – шеф
одсека

Изузетно
Магистар фармације –
шеф одсека

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање две године и шест месеци радног искуства.

Изузетно
Високо образовање
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на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању магистар
фармације.

Виши фармацеутски
техничар

Високо образовање:
основним студијама првог степена (основне струковне и
академске 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

Фармацеутски техничар

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци у наведеном звању.

57. Магистар фармације специјалиста – шеф одсека

Изузетно
Магистар фармације – шеф одсека

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање две године и шест месеци радног искуства.

Изузетно
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Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одсека
одговоран је за квалитетно, ажурно, и доктринарно вођење медицинске документације
учествује у планирању и реализовању набавке и требовања лабораторијске опреме, реагенса,

санитетског материјала и других материјала и средстава за потребе одвијања процеса рада
Одсека

прати савремена достигнућа у лабораторијској дијагностици и стара се уведу у
лабораторијску праксу Клинике у складу са постојећим могућностима

одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одсека са другим организационим јединицама у

Клиници и другим здравственим установама у интересу квалитетниједијагностике
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одсека
учествује у раду Стручногколегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова и директора

Клинике, којима и одговара за свој рад.

58. Виши фармацеутски техничар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање на основним студијама првог степена (основне струковне и академске

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

б) Опис послова
врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава, дијететских

суплемената и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим
издавања на рецепт;

врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и другихпроизвода,
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;
спроводи активности стручног усавршања;
планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара;
проводи активност стручног усавршавања.
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59. Фармацеутски техничар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци у наведеном звању.

б) Опис послова:
ради на ускладиштењу опремању и чувању лекова примљених лекова, медицинског

потрошног материјала и санитетског материјала, као и на паковању
ажурно води евиденцију улаза и излаза лекова, медицинског потрошног материјала и

санитетског материјала по упутству шефа апотеке
води евиденцију промета лекова, медицинског потрошног материјала и санитетског

материјала по упутству шефа апотеке
 врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената 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;
правилно одлаже фармацеутски отпад
обавља и друге послове по налогу фармацеута и шефа болничке апотеке, којима и одговара

за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним
прописима и колективним уговорима.

2.3. СТАЦИОНАР БЕОГРАД

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Управник
Стационара Београд

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
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психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Управник
Стационара Београд

испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Стационара

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.



96

у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Стационара

60. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Стационара Београд

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Стационара Београд

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:

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

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
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лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
у договору са помоћником директора за медицинске послове и директором Клинике,

руководи радом Стационара
кординира радом и руководи клиничким Одељењима за дијагностику и лечење

психијатријских болесника Клинике – СтационараБеоград
планира, усмерава и контролише рад Стационара Београд
одговоран је за рад и непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга

рада Стационара Београд
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Стационара
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
 залаже се за примену водича добре клиничке праксе
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
остварује сарадњу са другим организационим јединицама Клинике
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
учествује у раду Стручног колегијума
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за медиц. послове и директора

Клинике, којима и одговара за свој рад.

61. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Стационара

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Стационара

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
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Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство :
стручни испит;
лиценца;
 за медицинску сестру / техничара у трансфузиологији завршен специјалистички испит за рад

у Служби за трансфузију крви;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
координира радом главних медицинских сестара-техничара клиничких Одељења Стационара

Београд
руководи, организује, координира и контролише рад главних медицинских сестара-

техничара током хоспитализације психијатријских болесника
обезбеђује посебан надзор у циљу безбедности пацијената, других лица и материјалних

добара
организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада медицинских сестара-

техничара Стационара
стара се о стандарду пацијената, као и о спровођењу сестринске неге, и о томе извештава

главну медицинску сестру-техничара Клинике
учествује у прибављању и контроли информација о здравственом стању пацијента за

протекла 24 сата
извештава о оствареним дијагностичким и тераписјким процедурама и учествује у лекарској

визити
учествује у планирању и реализовању набавке и требовања лекова, медицинског потрошног

материјала, санитетског материјала и других материјала и средстава за потребе одвијања
процеса рада Стационара

 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин

води одговарајућу медицинску документацију из делокруга свог рада
организује стручни и едукативни рад за медицинске сестре-техничаре Стационара Београд
обавља и друге послове по налогу управника Стационара Београд и главне медицинске

сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

2.3.1.   Клиничко женско Одељење „Ф“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација и ужа специјализација из
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психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
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Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање
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62. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
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организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и
здравствених сарадника Одељења

одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

63. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
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сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

64. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

65. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

66. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
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б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

67. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
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на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

68. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
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контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

69. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.
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Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.3.2.   Клиничко мушко Одељење „К“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
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који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра / Високо образовање
техничар у специјализованим на студијама првог степена (основне струковне /
психијатријским болничким академске студије) по пропису који уређује високо
установама које су образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
организоване за на основним студијама у трајању од најмање две
двадесетчетворочасовни пријем, године, по пропису који је уређивао високо
задржавање пацијената без образовање до 10. септембра 2005. године.
пристанка, за збрињавање и
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лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

70. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

71. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:



114

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

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

72. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

73. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

74. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска   сестра   /   техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање



116

пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу
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одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

75. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
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обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење
(према одлуци лекара)

 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин

 обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-
техничара Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за
свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним
прописима и колективним уговорима.

76. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовимпратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.
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77. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.3.3.   Клиничко женско Одељење „Л“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација и ужа специјализација из
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психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
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Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање
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78. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
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организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и
здравствених сарадника Одељења

одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

79. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
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сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

80. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

81. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

82. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
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б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
организује и врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

83. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

84. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
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б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовимпратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

85. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
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обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,
којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.3.4.   Клиничко мушко Одељење „М“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
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најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
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организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

86. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

87. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
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фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријскихстања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

88. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

89. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

90. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења
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Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
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примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији
терапије, лечењу и здравственој нези

обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

91. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
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асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и
спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте

примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,
апликацији терапије, лечењу и здравственој нези

обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до
завршетка прегледа

учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

92. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
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обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне
медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

93. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.4. СТАЦИОНАР ПАДИНСКA СКЕЛA

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама



141

задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Управник
Стационара Падинска Скела

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Управник
Стационара Падинска Скела

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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медицинска сестра / техничар
Стационара

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Стационара

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

94. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Стационара Падинска Скела

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Стационара Падинска Скела

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:

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

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
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Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
у договору са помоћником директора за медицинске послове и директором Клинике,

руководи радом Стационара
кординира радом и руководи клиничким Одељењима за дијагностику и лечење

психијатријских болесника Клинике – Стационара ПадинскаСкела
планира, усмерава и контролише рад Стационара Падинска Скела
одговоран је за рад и непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга

рада Стационара Падинска Скела
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Стационара
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
 залаже се за примену водича добре клиничке праксе
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
остварује сарадњу са другим организационим јединицама Клинике
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
учествује у раду Стручног колегијума
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за медиц. послове и директора

Клинике, којима и одговара за свој рад.

95. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Стационара

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Стационара
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а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство :
стручни испит;
лиценца;
 за медицинску сестру / техничара у трансфузиологији завршен специјалистички испит за рад

у Служби за трансфузију крви;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
координира радом главних медицинских сестара-техничара клиничких Одељења Стационара

Падинска Скела
руководи, организује, координира и контролише рад главних медицинских сестара-

техничара током хоспитализације психијатријских болесника
обезбеђује посебан надзор у циљу безбедности пацијената, других лица и материјалних

добара
организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада медицинских сестара-

техничара Стационара
стара се о стандарду пацијената, као и о спровођењу сестринске неге, и о томе извештава

главну медицинску сестру-техничара Клинике
учествује у прибављању и контроли информација о здравственом стању пацијента за

протекла 24 сата
извештава о оствареним дијагностичким и тераписјким процедурама и учествује у лекарској

визити
учествује у планирању и реализовању набавке и требовања лекова, медицинског потрошног

материјала, санитетског материјала и других материјала и средстава за потребе одвијања
процеса рада Стационара

 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин

води одговарајућу медицинску документацију из делокруга свог рада
организује стручни и едукативни рад за медицинске сестре-техничаре Стационара Падинска

Скела
обавља и друге послове по налогу управника Стационара Падинска Скела и главне

медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

2.4.1.   Клиничко мушко Одељење „А“
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Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
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установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.
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Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

96. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

97. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

98. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
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предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

99. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

100.Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
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сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других
клиничких Одељења

обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара
Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

101. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.
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102. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
учествује у набавци потребног материјала;
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

103. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
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одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене
установе;

обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе
здравствене установе.

чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.4.2.   Клиничко женско Одељење „Б“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
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организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
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двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења
Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

104. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
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пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима



160

одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

105. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.
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106. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријскихстања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

107. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:



162

обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира
медицинску документацију и лабораторијске налазе

прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

108. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
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посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања
или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

109. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовимпратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

110. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара



165

асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и
спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте

примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,
апликацији терапије, лечењу и здравственој нези

обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до
завршетка прегледа

учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
учествује у набавци потребног материјала;
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

111. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.
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За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.4.3.   Клиничко Одељење за продужено лечење „Д“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине Високо образовање
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субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
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лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим

средње образовање.
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психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Здравствени неговатељ у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

112. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.
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113. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

114. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

115. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

116. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
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пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
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примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији
терапије, лечењу и здравственој нези

обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

117. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
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уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу доктора главне медицинске сестре-техничара Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

118. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
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обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне
медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

119. Здравствени неговатељ у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца.

б) Опис послова:
обавља мање сложене послове здравствене неге хоспитализованих пацијената;
врши транспорт тешко покретних и непокретних пацијената;
пресвлачи пацијенте и болесничке постеље;
помаже у исхрани пацијената;
транспортује пацијенте на консултативне прегледе;
у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности

послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада
препознају се горе наведена радна места.

обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и главне медицинске сестре-
техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

120. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
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обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим
оштећењима

обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,
којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.4.4. Клиничко мушко Одељење „Е“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
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образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
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установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

121. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.
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122. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

123. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријскихстања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

124. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

125. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
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пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
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примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији
терапије, лечењу и здравственој нези

обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

126. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовимпратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
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асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и
спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте

примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,
апликацији терапије, лечењу и здравственој нези

обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до
завршетка прегледа

учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

127. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
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обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне
медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

128. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

2.4.5. Клиничко Одељење за продужено лечење „С“

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
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задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација и ужа специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;



190

психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Здравствени неговатељ у
специјализованим

средње образовање
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психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

129. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

130. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

131. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка
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поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријскихстања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

132. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

133. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
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на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
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обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим
активностима стручних асоцијација

води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

134. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
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обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и
одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

135. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовимпратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

136. Здравствени неговатељ у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца.

б) Опис послова:
обавља мање сложене послове здравствене неге хоспитализованих пацијената;
врши транспорт тешко покретних и непокретних пацијената;
пресвлачи пацијенте и болесничке постеље;
помаже у исхрани пацијената;
транспортује пацијенте на консултативне прегледе;
у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности

послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада
препознају се горе наведена радна места.

обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и главне медицинске сестре-
техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

137. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
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3. ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА ТРЕТМАН ПСИХИЈАТРИЈСКИХ БОЛЕСНИКА

послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

3.1. Одељење дневне болнице Београд

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
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и психосоцијалну
рехабилитацију

звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виши радни терапеут у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на основним студијама првог степена (основне
струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005.
године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радно искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

138. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
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на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике
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учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова, коме и

одговара за свој рад.

139. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

140. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:



205

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

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

141. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
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специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у
складу са Програмом специјалистичког стажа

обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /
специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

142. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената
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даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, и главне медицинске сестре-

техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације
рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

143. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
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обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у
мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе

 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и
одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно- правним
прописима и колективним уговорима.

144. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
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обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до
завршетка прегледа

 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

145. Виши радни терапеут у специјализованим психијатријским болничким установама које
су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радно искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
припрема терапеутска средства
врши избор метода за апликацију радних активности болесника
учествује у ресоцијализацији болесника путем функционалне, рекреационе и окупационе

терапије и упућивању у дневне активности
учествује у раду мултидисциплинарног тима у Дневној болници или по указаној потреби

посебно формираног мултидисциплинарног тима на нивоу Клинике
учествује и/или води креативне радионице у процесу рехабилитације, ресоцијализације и

рекреације пацијената
 прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са

напретком стања пацијента;
 подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби и учи и мотивише пацијента да се правилно

служи помагалима;
 планира радну терапију;
 спроводи активности стручног усавршавања у области радне терапије
посебно учествује у социотерапијским процедурама у оквиру посебно формираних клубова

лечених болесника или болесника на стационарном лечењу
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и главне медицинске сестре-

техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

146. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

3.2. Одeљење дневне болнице Падинска Скела

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– начелник
Одељења

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација и ужа специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.
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Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста Високо образовање
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у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виши радни терапеут у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку

Високо образовање
на основним студијама првог степена (основне
струковне / академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005.
године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
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психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радно искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

147. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
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стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова, коме и

одговара за свој рад.

148. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
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б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

149. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
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обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према
потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

150. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

151. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију– Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;



218

најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења током збрињавања и хоспитализације психијатријских болесника
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

припрема медицинску документацију за визиту лекара код пацијената, присуствује
одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању пацијената

даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и обавештава се о
насталим променама у Одељењу за протекла 24 сата и по потреби интервенише

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
организује и координира припрему пацијената и Одељења за визите и посете
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
организује и контролише поделу хране пацијентима на Одељењу
обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног

рубља на прање
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
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према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

152. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу доктора медицине субспецијалисте / специјалисте и главне

медицинске сестре-техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

153. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
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фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

154. Виши радни терапеут у специјализованим психијатријским болничким установама које
су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
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лиценца;
најмање шест месеци радно искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
припрема терапеутска средства
врши избор метода за апликацију радних активности болесника
учествује у ресоцијализацији болесника путем функционалне, рекреационе и окупационе

терапије и упућивању у дневне активности
учествује у раду мултидисциплинарног тима у Дневној болници или по указаној потреби

посебно формираног мултидисциплинарног тима на нивоу Клинике
учествује и/или води креативне радионице у процесу рехабилитације, ресоцијализације и

рекреације пацијената
посебно учествује у социотерапијским процедурама у оквиру посебно формираних клубова

лечених болесника или болесника на стационарном лечењу
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и главне медицинске сестре-

техничара Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

155. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене
обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим

оштећењима
обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,

којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.



222

4. СЛУЖБА ВАНБОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Управник
Службе ванболниче здравствене
заштите

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Управник
Службе ванболниче здравствене
заштите

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.
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Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Службе

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Службе

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

156. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Службе ванболниче здравствене заштите

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Управник Службе ванболниче здравствене заштите

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:

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

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи и координира радом организационих јединица које чине Службу ванболничке

здравствене заштите
разрађује и унапређује методологију превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације

пацијената
планира, усмерава, евалуира методе и квалитет рада у Служби
организује и води тимске приказе пацијената у циљу експлорације и/или даљег

дијагностичког и терапијског поступка
одговоран је за рад и непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга

рада Службе
 залаже се за примену водича добре клиничке праксе
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
одговоран је за планирање и извршење здравствених услуга
одговоран је за план стручног усавршавања кадрова на нивоуСлужбе
остварује сарадњу са другим организационим јединицама Клинике
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу помоћника директора медицинских послова и директора

Клинике, којима и одговара за свој рад.
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157. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Службе

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Службе

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство :
стручни испит;
лиценца;
 за медицинску сестру / техничара у трансфузиологији завршен специјалистички испит за рад

у Служби за трансфузију крви;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара Службе
организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада медицинских сестара-

техничара Службе
води сву потребну медицинску и административну документацију из делокруга свограда
организује и спроводи групне социо-терапијске активности
сачињава распоред рада особља и одређује им задатке
води приручну апотеку, учествује у планирању и реализовању набавке и требовања лекова,

медицинског потрошног материјала, санитетског материјала и других материјала и средстава за
потребе одвијања процеса рада Службе

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда прописаног за целу Клинику
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Службе
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обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим
активностима стручних асоцијација

сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничаримаКлинике
обавља и друге послове по налогу управника Службе и главне медицинске сестре-техничара

Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у
складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

4.1. Одељење амбулантне психијатријске заштите

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– начелник
Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– начелник
Одељења

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
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специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – Главна
медицинска сестра / техничар
Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –
Главна медицинска сестра /
техничар Одељења

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
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и психосоцијалну
рехабилитацију

звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремач / спремачица
просторија у болничким
установама специјализованим
за психијатрију и на
психијатријским oдељењима

основно образовање

158. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
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Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
организује, учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског стручног рада везаног

за дијагностику и третман пацијената
организује и води визите, као и стручне састанке лекара, здравствених радника и

здравствених сарадника Одељења
одговоран је за квалитет релација особља са родбином пацијената
координира посете пацијентима и даје информације о стању пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
брине о иновацијама и примени савремених метода дијагностике, третмана и рехабилитације

пацијената
пружа стручну помоћ лекарима специјалистима, лекарима на специјализацији и клиничким

лекарима
одговоран је за квалитет, обим и евиденцију пружених здравствених услуга пацијентима
остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама у циљу квалитетније дијагностике и третмана
пацијената на Одељењу

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
учествује у раду Стручног колегијума
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова, којима и одговара за свој рад.

159. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање

ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

160. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
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обавља пријем болесника који обухвата преглед, дијагностику, опсервацију и збрињавање
ургентних стања из области психијатријских поремећаја и задржавање на добровољан начин,
као и задржавање и смештај без пристанка

поштује и примењује доктринарне психијатријске и медицинске индикације приликом
амбулантног збрињавања пацијената, као и пријема пацијената на хоспитално лечење

учествује у медицинском разрешавању свих ситуација из домена ургентне психијатрије
предлаже дијагностичке процедуре у збрињавању клиничких психијатријских стања
сачињава специјалистички извештај за прегледаног пацијента
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
непосредно се стара о извршавању прописаних обавеза из делокруга свог рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

161. Доктор медицине

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља лекарски преглед, узима анамнезу уз надзор лекара специјалисте, води и анализира

медицинску документацију и лабораторијске налазе
прати дијагностичке и терапијске поступке
учествује у релацијама са пацијентом, родбином пацијента, пратиоцем пацијента и

законским заступником, као и у релацијама здравствених радника на Одељењу
специјализантски стаж обавља под непосредним надзором ментора и начелника Одељења у

складу са Програмом специјалистичког стажа
обавља и друге послове по начелника Одељења и доктора медицине субспецијалисте /

специјалисте (ментора), којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

162. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – Главна медицинска сестра / техничар Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:



233

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, организује, координира и контролише рад медицинских сестара-техничара

Одељења
припрема план неге за новопримљене пацијенте и заједно са лекаром специјалистом врши

потребну измену плана рада код пацијената код којих измењено здравствено стање то
захтева

сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке
контролише примопредају дужности здравствених радника по сменама
посвећује посебну пажњу нези тешких пацијената, у случају погоршања здравственог стања

или смрти пацијента, у договору с лекаром, стара се о благовременом обавештавању
породице и о спровођењу прописаних мера

стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда, прописаног за целу Клинику
по потреби, укључује се у пројектне задатке на Одељењу
организује премештај пацијента на друго Одељење или у другу здравтсвену установу
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
контролише припрему болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
примењује савремене медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању, апликацији

терапије, лечењу и здравственој нези
обезбеђује правилно узимање биолошког материјала и његову доставу на анализу
води сву потребну медицинску и административну документацију на Одељењу
врши требовање лекова и санитетског материјала за Одељење и одговорна је за правилно

давање лекова, као и њихову администрацију
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
контролише хигијенско одржавање просторија Одељења
обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним састанцима, предавањима и другим

активностима стручних асоцијација
води књигу наркотика
сарађује и координира послове са главним медицинским сестрама-техничарима других

клиничких Одељења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, главне медицинске сестре-техничара

Службе и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара за свој рад, а
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према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

163. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
 организује , врши контролу над одлагањем медицинског отпада у Одељењу

одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, коме и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

164. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовимпратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
припрема болеснике за лекарски преглед и за дијагностичка испитивања
уводи пацијента у ординацију надлежноглекара
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије, лечењу и здравственој нези
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре-техничара Одељења, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

165. Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за
психијатрију и на психијатријским oдељењима

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

б) Опис послова:
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама;
одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе;
обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

здравствене установе.
чисти и уређује простор за јело
пере и распоређује посуђе и прибор за јело
преузима храну, дели и послужује по врсти и количини
стара се о правилној дистрибуцији хране за пацијенте на "нивоу постеље” и адекватности

таквих оброка
стара се о личној хигијени
води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора

за одржавање хигијене



236

обавештава главну медицинску сестру-техничара Одељења на коме ради о уоченим
оштећењима

обавља и друге послове по налогу главне сестре-техничара Одељења и Начелника Одељења,
којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са
радно-правним прописима и колективним уговорима.

Због приоритета комплетног, благовременог и ефикасног послуживања храном пацијената на
стационарним Одељењима Клинике у смислу преузимања, дељења хране, послуживања по
врсти и количини, разврставања према јеловнику за поједине категорије пацијената
(дијетална, улкусна и сл), правилне дистрибуције за појединачне пацијенте „на нивоу
постеље“, имајући у виду да се све те процедуре понављају 3 (три) пута у току дана (доручак,
ручак, вечера), спремач / спремачица ће највећи део радног времена обављати као сталне
послове везане за свакодневно одржавање хигијене у просторијама (70% или више од
укупног радног времена), а по захтеву послодавца обављати послове сервирања хране.

За време обављања послова спремача / спремачице запослени неће истовремено обављати и
послове сервирања хране.

4.2. Одсек за судску психијатрију

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф одсека

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– шеф одсека

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
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Изузетно
Психолог специјалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– шеф одсека

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака

Изузетно
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена
одређена специјализација за здравствене сараднике,
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 одређена специјализација за здравствене
сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.
уписан у регистар судских вештака

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација и ужа специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака

166. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф одсека

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф одсека

Изузетно
Психолог специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф одсека

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
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на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака

Изузетно
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо

образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за
здравствене сараднике, 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 одређена специјализација за
здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.
уписан у регистар судских вештака
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б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
организује стручни рад у Одсеку;
организује испитивање, лечење и третман пацијената;
организује послове вештачења у Одсеку која су по решењу или налогу надлежних судова

поверена Клиници;
учествује у утврђивању терапијског програма током провођења мера безбедности обавезног

психијатријског лечења на слободи, контролише његово спровођење и непосредно учествује
у његовом остваривању

доставља суду извештај о резултатима спроведене мере лечења на слободи
извештава судове и одговара за сарадњу са судовима по питању континуитета лечења и

редовности јављања пацијената на меру обавезног психијатријског лечења
образлаже пред судом предложену меру или преиначење мере безбедности обавезног лечења
обавља вештачења; организује и води стручне и друге састанке здравствених радника и

здравствених сарадника у Одсеку;
сарађује са другим стручњацима у Клиници у циљу бољег обављања послова;
организује и спроводи стручно усавршавање кадрова који раде у Одсеку;
 заједно са другим организационим јединицама Клинике учествује у организацији и

спровођењу стручно-научног рада;
обезбеђује правилно вођење медицинске документације
обавезан је да врши периодичну евалуацију рада Кабинета и презентује резултате директору

Клинике
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
остварује сарадњу из делокруга рада Одсека са другим организационим јединицама Клинике

и другим здравственим установама
обавља и друге послове по налогу директора Клинике и непосредног руководиоца коме и

одговара за свој рад.

167. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака
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б) Опис послова:
врши психијатријску експлорацију (испитивање) и обраду пацијената;
обавља послове вештачења која су по решењу или налогу надлежних судова поверена

Клиници;
учествује у пријему пацијената са мером обавезног лечења на слободи
учествује у раду тима за спровођење судске мере обавезног лечења на слободи по захтеву

суда
учествује у формирању извештаја Суду о резултатима спроведене мере лечења на слободи
по позиву суда образлаже мишљење о резултатима мере лечења
сарађује са стручњацима ван установе и спољним сарадницима;
учествује у едукацији кадрова;
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
учествује у научним истраживањима из области судске (форензичке) психијатрије
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
непосредно обавља послове радног места лекара специјалисте у Клиници и обавља и друге

послове по налогу шефа Одсека и управника Службе, којима и одговара за свој рад, а према
потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

168. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
уписан у регистар судских вештака

б) Опис послова:
врши психијатријску експлорацију (испитивање) и обраду пацијената;
обавља послове вештачења која су по решењу или налогу надлежних судова поверена

Клиници;
учествује у пријему пацијената са мером обавезног лечења на слободи
учествује у раду тима за спровођење судске мере обавезног лечења на слободи по захтеву

суда
учествује у формирању извештаја Суду о резултатима спроведене мере лечења на слободи
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по позиву суда образлаже мишљење о резултатима мере лечења
сарађује са стручњацима ван установе и спољним сарадницима;
учествује у едукацији кадрова;
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
учествује у научним истраживањима из области судске (форензичке) психијатрије
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
непосредно обавља послове радног места лекара специјалисте у Клиници и обавља и друге

послове по налогу шефа Одсека и управника Службе, којима и одговара за свој рад, а према
потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

4.3. Одсек за психотерапију, породичну терапију и социотерапију

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф Одсека

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф Одсека

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Едуковани психотерапеут

Изузетно

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.
Едуковани психотерапеут

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
Едуковани психотерапеут

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
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лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.
Едуковани психотерапеут

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

169. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Одсека

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Одсека

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одсека
организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника

Одсека
организује доктринарни избор психотерапијских метода у третману пацијената
обавља процену и индикује укључивање пацијента у психотерапију примењујући знање и

вештине из области психотерапијског модалитета за који је едукован
остварује сарадњу из делокруга рада Одсека са другим организационим јединицама Клинике и

другим здравственим установама
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
одговоран је за квалитет релација особља са пацијентом, родбином пацијента и пратиоцима

пацијената
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу директора, коме и одговара за свој рад.

170. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља преглед, дијагностику и опсервацију пацијената са менталним поремећајима
примењује савремене методе прегледа, дијагностике и предлаже терапију ментално оболелих

по савременој психијатријској доктрини
обавља процену и индикује укључивање пацијента у психотерапију примењујући знање и

вештине из области психотерапијског модалитета за који је едукован
даје налоге и прикупља резултате, посебно скрининг лабораторијско-дијагностичке и за

специфичне дијагностичке процедуре и поступке
учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског, стручног рада у третману

пацијената
одговоран је за квалитет релација са пацијентом, родбином пацијента и пратиоцима

пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

171. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља преглед, дијагностику и опсервацију пацијената са менталним поремећајима
примењује савремене методе прегледа, дијагностике и предлаже терапију ментално оболелих

по савременој психијатријској доктрини
обавља процену и индикује укључивање пацијента у психотерапију примењујући знање и

вештине из области психотерапијског модалитета за који је едукован
даје налоге и прикупља резултате, посебно скрининг лабораторијско-дијагностичке и за

специфичне дијагностичке процедуре и поступке
учествује и спроводи све облике индивидуалног и тимског, стручног рада у третману

пацијената
одговоран је за квалитет релација са пацијентом, родбином пацијента и пратиоцима

пацијената
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

172. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
припрема болеснике за лекарски преглед
припрема пацијента за консултативне прегледе лекара у установи и ван ње
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије и третману
одговорна је за добру релацију са пацијентом
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изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
учествује у индивидуалном психотерапијском, социотерапијском и рехабилитационом

третману пацијента
узима потребан материјал за анализе
учествује у мултидисциплинарном стручном тиму
обавља послове неге пацијената према утврђеним потребама, односно према приоритетима

обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

173. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
припрема болеснике за лекарски преглед
припрема пацијента за консултативне прегледе лекара у установи и ван ње
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије и третману
одговорна је за добру релацију са пацијентом
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
учествује у индивидуалном психотерапијском, социотерапијском и рехабилитационом

третману пацијента
узима потребан материјал за анализе
учествује у мултидисциплинарном стручном тиму
обавља послове неге пацијената према утврђеним потребама, односно према приоритетима

 спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 учествује у набавци потребног материјала;
 одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

4.4. Кабинет за неурофизиологију

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
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установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– шеф Кабинета

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација и ужа специјализација из
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психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

174. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
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лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Кабинета
организује доктринарни избор психотерапијских метода у третману пацијената
остварује сарадњу из делокруга рада Кабинета са другим организационим јединицама Клинике

и другим здравственим установама
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
одговоран је за квалитет релација особља са пацијентом, родбином пацијента и пратиоцима

пацијената
руководи тимом Кабинета за давање конзилијарних мишљења
интерпретира и одобрава налаз добијен применом апаратних неуро-физиолошких

дијагностичких техника
решава и/или учествује у решавању најкомпликованијих случајева
уводи нове ЕЕГ методе
по потреби обезбеђује извештај o исправности медицинске апаратне опреме и присуство

инжењера медицинске апаратне опреме при обављању прегледа
обавља послове у домену своје специјалности у електронеурофизиолошкој дијагностици и

визуализационих неагресивних техника
остварује сарадњу из делокруга рада Кабинета са другим организационим јединицама

Клинике и другим здравственим установама
обавља и друге послове по налогу управника Службе и помоћника директора медицинских

послова Клинике, којима и одговара за свој рад.

175. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
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обавља специјализовану дијагностику и опсервацију из области психијатријских и
неуролошких поремећаја

врши специјалистички преглед пацијената и примењује савремене методе дијагностике и
терапије и даје налаз и мишљење и предлог даљег третмана пацијената

анализира стандардне ЕЕГ налазе, као и ЕЕГ налазе у току посебних метода активације
правилно води медицинску документацију
члан је лекарског тима за давање конзилијарних мишљења за пацијенте испитиване у

Кабинету
по позиву обавља консултације за пацијенте на другим организационим јединицама Клинике
интерпретира налаз добијен применом апаратних неурофизиолпшких дијагностичких

техника
даје налоге и прикупља резултате за потребне лабораторијско-дијагностичке и специфично

дијагностичке поступке
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и управника Службе, којима и одговара за

свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним
прописима и колективним уговорима.

176. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
обавља специјализовану дијагностику и опсервацију из области психијатријских и

неуролошких поремећаја
врши специјалистички преглед пацијената и примењује савремене методе дијагностике и

терапије и даје налаз и мишљење и предлог даљег третмана пацијената
анализира стандардне ЕЕГ налазе, као и ЕЕГ налазе у току посебних метода активације
правилно води медицинску документацију
члан је лекарског тима за давање конзилијарних мишљења за пацијенте испитиване у

Кабинету
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по позиву обавља консултације за пацијенте на другим организационим јединицама Клинике
интерпретира налаз добијен применом апаратних неурофизиолпшких дијагностичких

техника
даје налоге и прикупља резултате за потребне лабораторијско-дијагностичке и специфично

дијагностичке поступке
одговоран је за правилно вођење медицинске документације
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и управника Службе, којима и одговара за

свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним
прописима и колективним уговорима.

177. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
припрема пацијенте за лекарски преглед и дијагностичка испитивања
припрема пацијента за консултативне прегледе лекара у установи и ван ње
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије и третману пацијента
одговорна је за добру релацију са пацијентом
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
учествује у индивидуалном психотерапијском и социотерапијском третману пацијента
узима потребан материјал за анализе
учествује у мултидисциплинарном стручном тиму
обавља послове неге пацијената према утврђеним потребама, односно према приоритетима
по потреби позива инжењера медицинске апаратне опреме ради обезбеђења извештаја о

исправности опреме и његово присуство при извођењу медицинско техничкихпоступака
обавља и друге послове по налогу лекара специјалисте и главне медицинске сестре-

техничара Службе, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације
рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

178. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију
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а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
припрема пацијенте за лекарски преглед и дијагностичка испитивања
припрема пацијента за консултативне прегледе лекара у установи и ван ње
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије и третману пацијента
одговорна је за добру релацију са пацијентом
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
учествује у индивидуалном психотерапијском и социотерапијском третману пацијента
узима потребан материјал за анализе
учествује у мултидисциплинарном стручном тиму
обавља послове неге пацијената према утврђеним потребама, односно према приоритетима
по потреби позива инжењера медицинске апаратне опреме ради обезбеђења извештаја о

исправности опреме ињегово присуство при извођењу медицинско техничких поступака
обавља и друге послове по налогу лекара специјалисте и главне медицинске сестре-

техничара Службе, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације
рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

4.5. Кабинет за промоцију менталног здравља у заједници

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
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пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф Кабинета

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
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у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

179. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
 Високо образовање
 на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 стручни испит;
 лиценца;
 специјалистички испит;
 испит / рад из уже специјализације;
 најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Изузетно
 Високо образовање
 на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 стручни испит;
 лиценца;
 специјалистички испит;
 најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
 руководи и координира послове Кабинета
 ради на програмима унапређења менталног здравља
 организује превентивне прегледе и саветодавни рад за грађане у циљу унапређења менталног

здравља
 организује терцијарну превенцију кроз програме групне и индивидуалне подршке особама

леченим због проблема у менталном здрављу
 сарађује са удружењима, невладиним и другим релевантним организацијама у циљу

промовисања менталног здравља у заједници
 обавља и друге послове у Кабинету по налогу управника Службе и помоћника директора за

реализацију развојних програма у заједници

180. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
ради на програмима унапређења менталног здравља
организује превентивне прегледе и саветодавни рад за грађане у циљу унапређења менталног

здравља
организује терцијарну превенцију кроз програме групне и индивидуалне подршке особама

леченим због проблема у менталном здрављу
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сарађује са удружењима, невладиниом и другим релевантним организацијама у циљу
промовисања менталног здравља у заједници

обавља и друге послове у Кабинету по налогу шефа Кабинета и помоћника директора за
реализацију развојних програма у заједници

181. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
ради на програмима унапређења менталног здравља
организује превентивне прегледе и саветодавни рад за грађане у циљу унапређења менталног

здравља
организује терцијарну превенцију кроз програме групне и индивидуалне подршке особама

леченим због проблема у менталном здрављу
сарађује са удружењима, невладиниом и другим релевантним организацијама у циљу

промовисања менталног здравља у заједници
обавља и друге послове у Кабинету по налогу шефа Кабинета и помоћника директора за

реализацију развојних програма у заједници


4.6. Центар за ментално здравље у заједници

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и

Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;и завршена специјализација
и ужа специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет
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лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Социјални радник у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
на вишој школи у трајању до две године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом

Психолог специјалиста у
специјализованим
психијатријским болничким

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије), по пропису који уређује високо образовање,
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установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

почев од 10. септембра 2005. године и завршена
одређена специјализација за здравствене сараднике,
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 одређена специјализација за здравствене
сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.

Психолог у болничким
установама у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

Дефектолог

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005.
изузетно:
на студијама првог степена по пропису који уређује

високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању до три године, по

пропису
који је уређиво високо образовање до 10. септембра

2005.
године и радно искуство на тим пословима стечено

до дана
ступања на снагу ове уредбе

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

Специјални педагог у
болничким установама у

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
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специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

182. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
ради на програмима промоције менталног здравља и превенције менталних поремећаја
организује превенцију инвалидитета и рехабилитацију као и лечење лица са менталним

сметњама
ради на успостављању интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система као и

мултисекторске сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите,
органима локалне самоуправе, удружењима пацијената и др.

организује терцијарну превенцију кроз програме групне и индивидуалне подршке особама
леченим због проблема у менталном здрављу

обавља рад у креативним и едукативним радионицама у процесу рехабилитације,
ресоцијализације и рекреације пацијената те у складу са могућностима пацијената организује
ванинституционалне активности као што су одлазак у позоришта корисника и чланова
њихових породица, посете разним установама културе која поред наведених има повољан
утицај на процес

обавља и друге послове у Центру по налогу управника Службе

183. Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова:
ради на програмима промоције менталног здравља и превенције менталних поремећаја
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организује превенцију инвалидитета и рехабилитацију као и лечење лица са менталним
сметњама

ради на успостављању интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система као и
мултисекторске сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите,
органима локалне самоуправе, удружењима пацијената и др.

организује терцијарну превенцију кроз програме групне и индивидуалне подршке особама
леченим због проблема у менталном здрављу

обавља и друге послове у Центру по налогу управника Службе

184. Социјални радник у специјализованим психијатријским болничким установама које су
организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за
форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
на вишој школи у трајању до две године по пропису који је уређивао високо образовање до

10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом

б) Опис послова:
ради на успостављању интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система као и

мултисекторске сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите,
органима локалне самоуправе, удружењима пацијената и др.

самостално прикупља и обрађује социоанамнестичке податке, сачињава налаз и мишљење
као и предлог мера за решавање конкретних проблема из домена своје струке

остварује сарадњу са установама и Службама из система социјалне заштите, Службама
социјалног осигурања, полицијом, тужилаштвом и другим правосудним органима,
амбасадама и конзуларним представништвима, међународним владиним, невладиним и
другим хуманитарним организацијама, ради остваривања права и/или обезбеђивања подршке
и помоћи пацијентима

врши истраживање и извештавање у случају злостављања и занемаривања
у сарадњи са пацијентима, њиховим породицама и социјалним Службама креира планх

активности у вези са спровођењем мера социјалне заштите (збрињавање у установама
социјалне заштите, прихватилиштима, доставља документацију од значаја за реализацију
смештаја која се може обезбедети у Клиници)

самостално обавља саветодавни рад са пацијентима и њиховим породицама, обавља
индивидуални и групни социотерапијски рад (велике групе, групе отпуштених пацијената и
др.)

обавља психотерапијски рад (индивидуални и групни) у складу са стеченом едукацијом из
психотерапије

учествује у раду стручног тима, терапијске заједнице и великих група, као и у посебно
формираном мултидисциплинарном тиму по указаној потреби на нивоу Клинике у циљу
промоције менталног здравља
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ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у едукацији дипломираних студената, волонтера, стажера и студената из области
социјалног рада

води одговарајућу документацију
обавља и друге послове у Центру по налогу управника Службе

185. Психолог специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо

образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за
здравствене сараднике, 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 одређена специјализација за
здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;

б) Опис послова:
ради на успостављању интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система као и

мултисекторске сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите,
органима локалне самоуправе, удружењима пацијената и др.

обавља   самосталну  психодијагностичку   експлорацију  пацијената и сачињава налаз и
мишљење на захтев лекара специјалисте психијатра/неуропсихијатра

учествује у раду мултидисциплинарног тима у својој организационој јединици на којој је
ангажован или посебно формираног мултидисциплинарног тима који по потреби одређује
директор Клинике

обавља психотерапијски и супортативни рад (индивидуални и групни)
врши психолошку подршку пацијената у оквиру њиховог процеса лечења
обавља и/или учествује у саветодавном раду са породицама пацијената
учествује као ментор у едукацији дипломираних психолога и/или психолога на

специјализацији, волонтера, стажера и студената на клиничкој пракси
остварује сарадњу из делокруга рада са другим организационим јединицама Клинике и

другим здравственим установама
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Службе,

Одељења и Клинике
води одговарајућу документацију
обавља и друге послове у Центру по налогу управника Службе

186. Психолог у болничким установама у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
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пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
ради на успостављању интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система као и

мултисекторске сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите,
органима локалне самоуправе, удружењима пацијената и др.

учествује у психодијагностичку експлорацију пацијената под супервизијом специјалисте
медицинске психологије и сачаињава налаз и мишљење на захтев лекара специјалисте
психијатра/неуропсихијатра

учествује у раду мултидисциплинарног тима у својој организационој јединици на којој је
ангажован или посебно формираног мултидисциплинарног тима који по потреби одређује
директор Клинике

учествује у раду креативних радионица у процесу рехабилитације и ресоцијализације
пацијената

води одговарајућу документацију
обавља и друге послове у Центру по налогу управника Службе

187. Дефектолог

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005.
изузетно:
 на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.

септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређиво високо

образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе

Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
ради на успостављању интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система као и

мултисекторске сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите,
органима локалне самоуправе, удружењима пацијената и др.
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обавља информативни интервју, сакупља податке од значаја за планирање
социорехабилитационих интервенција са пацијентима у индивидуалном и групном раду,
сачињава налаз, мишљење и предлог мера у оквиру своје струке

у координацији са лекаром специјалистом психијатром/неуропсихијатром организује циљане
едукативне групе ради подршке пацијентима у креирању активности дневног живота,
решавања свакодневних практичних проблема и одржавања здравља, реедукација и
превенција поремећаја понашања;спроводи стимулацију когнитивних функција, кроз
различите вежбе за побољшање мишљења, памћења, концентрације

обавља рад у креативним, едукативним, окупационим, фискултурним и другим културно-
забавним радионицама у процесу рехабилитације, ресоцијализације и рекреације пацијената

организује и учествује у спортским играма пацијената, креира програм окупационе терапије,
а на основу индивидуалног плана рехабилитације

учествује у раду мултидисциплинарног тима у оквиру своје организационе јединице
по указаној потреби и на налог начелника Одељења сарађује са установама ван Клинике ради

остваривања права пацијената у заједници
води одговарајућу документацију
обавља и друге послове у Центру по налогу управника Службе

188. Специјални педагог у болничким установама у специјализованим психијатријским
болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
ради на успостављању интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система као и

мултисекторске сарадње на локалном нивоу са Службама система социјалне заштите,
органима локалне самоуправе, удружењима пацијената и др.

обавља информативни интервју, сакупља податке од значаја за планирање
социорехабилитационих интервенција са пацијентима у индивидуалном и групном раду,
сачињава налаз, мишљење и предлог мера у оквиру своје струке

у координацији са лекаром специјалистом психијатром/неуропсихијатром организује циљане
едукативне групе ради подршке пацијентима у креирању активности дневног живота,
решавања свакодневних практичних проблема и одржавања здравља, реедукација и
превенција поремећаја понашања;спроводи стимулацију когнитивних функција, кроз
различите вежбе за побољшање мишљења, памћења, концентрације

обавља рад у креативним, едукативним, окупационим, фискултурним и другим културно-
забавним радионицама у процесу рехабилитације, ресоцијализације и рекреације пацијената

организује и учествује у спортским играма пацијената, креира програм окупационе терапије,
а на основу индивидуалног плана рехабилитације

учествује у раду мултидисциплинарног тима у оквиру своје организационе јединице
по указаној потреби и на налог начелника Одељења сарађује са установама ван Клинике ради

остваривања права пацијената у заједници
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води одговарајућу документацију
обавља и друге послове у Центру по налогу управника Службе

189. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази,
болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
припрема пацијенте за лекарски преглед и дијагностичка испитивања
припрема пацијента за консултативне прегледе лекара у установи и ван ње
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије и третману пацијента
одговорна је за добру релацију са пацијентом
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
учествује у индивидуалном психотерапијском и социотерапијском третману пацијента
узима потребан материјал за анализе
учествује у мултидисциплинарном стручном тиму
обавља послове неге пацијената према утврђеним потребама, односно према приоритетима
обавља и друге послове по налогу лекара специјалисте и главне медицинске сестре-

техничара Службе, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације
рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

190.Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
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СЛУЖБА ЗА НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКУ, ОБРАЗОВНУ И ПУБЛИЦИСТИЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

5.

б) Опис послова:
припрема пацијенте за лекарски преглед и дијагностичка испитивања
припрема пацијента за консултативне прегледе лекара у установи и ван ње
примењује савремене доктринарне медицинске принципе на збрињавању, дијагностиковању,

апликацији терапије и третману пацијента
одговорна је за добру релацију са пацијентом
изводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
учествује у индивидуалном психотерапијском и социотерапијском третману пацијента
узима потребан материјал за анализе
учествује у мултидисциплинарном стручном тиму
обавља послове неге пацијената према утврђеним потребама, односно према приоритетима
по потреби позива инжењера медицинске апаратне опреме ради обезбеђења извештаја о

исправности опреме и његово присуство при извођењу медицинско техничкихпоступака
обавља и друге послове по налогу лекара специјалисте и главне медицинске сестре-

техничара Службе, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације
рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

Службом за научно – истраживачку, образовну и публицистичку делатност руководи помоћник
директора за научно – истраживачку образовну и публицистичку делатност

5.1. Кабинет за научно-истраживачки и образовни рад

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
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пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију–шеф Кабинета

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине
Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника;
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на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

191. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
Изузетно

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

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
спроводи и стара се о реализацији програма рада и развоја Клинике у домену научно-

истраживачке и образовне делатности,
даје предлоге програма рада и развоја научно-истраживачке и образовне делатности

Управнику/ци Службе;
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за научно-истраживачке послове и

директора Клинике.

192. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
спроводи програме рада Клинике у домену научно-истраживачке и образовне делатности и

спроводи програме рада и развоја научно-истраживачке и образовне делатности према
налогу шефа/ице Кабинета или Управника/це Службе;

обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и помоћника директора за научно-
истраживачке послове.

5.2. Кабинет за континуирану едукацију

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију– шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. и завршена специјализација из
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и психосоцијалну
рехабилитацију–шеф Кабинета

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Виша медицинска сестра /
техничар у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне /
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

193. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију –шеф Кабинета
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а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 стручни испит;
 лиценца;
 специјалистички испит;
 испит / рад из уже специјализације;
 најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
спроводи и стара се о реализацији програма континуиране медицинске едукације свих

профила запослених у Клиници, као и реализацији програма континуиране медицинске
едукације спроведене у другим установама и институцијама;

даје предлоге програма рада и развоја континуиране медицинске едукације Управнику/ци
Службе;

обавља и друге послове по налогу помоћника директора за научно-истраживачке послове и
директора Клинике.

194. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

Изузетно
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Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 стручни испит;
 лиценца;
 специјалистички испит;
 испит / рад из уже специјализације;
 најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:

спроводи програме континуиране медицинске едукације свих профила запослених у
Клиници, и реализује програме континуиране медицинске едукације Клинике у другим
установама и институцијама;

даје предлоге програма рада и развоја континуиране медицинске едукације шефу/ици
Кабинета и Управнику/ци Службе;

обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и помоћника директора за научно-
истраживачке послове.

195. Виша медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
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пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

Изузетно
Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Изузетно
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
координира и учествује у реализацији инструкторских послова практичне наставе високих и

средњих школа здравствене струке
учествује у изради годишњег плана едукације медицинских сестара-техничара, лабораната и

физиотерапеута са Комисијама за континуирану едукацију на нивоу Клинике
прати програме континуиране едукације у другим здравственим установама и предлаже

учешће здравствених радника на нивоу Клинике
учествује у извођењу програма едукације здравствених радника и практичне едукације у

Клиници везаној за наставну делатност
учествује у припреми и реализацији семинара у Клиници
сарађује са удружењима/савезима медицинских сестара/техничара, лабораната и

физиотерапеута Србије
стара се о издавању сертификата о учешћу на семинарима
обавља административно-техничке послове
обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и главне медицинске сестре-техничара

Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у
складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

5.3. Кабинет за клиничка истраживања

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
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знања/испити/радно искуство

Доктор медицине
субспецијалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф Кабинета

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију –шеф Кабинета

Изузетно

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине Високо образовање
субспецијалиста у на интегрисаним академским студијама, по пропису
специјализованим који уређује високо образовање, почев од 10.
психијатријским болничким септембра 2005. године;и завршена специјализација
установама које су и ужа специјализација из одређених грана медицине,
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организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Изузетно
Доктор медицине специјалиста
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

196. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф Кабинета

Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију –шеф Кабинета
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а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 стручни испит;
 лиценца;
 специјалистички испит;
 испит / рад из уже специјализације;
 најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
спроводи и стара се о анализи документације за предложено клиничко истраживање и

људских и материјалних ресурса Клинике неопходних за спровођење клиничких
истраживања у складу са принципима добре клиничке праксе,

формирање тимова за спровођење клиничких истраживања, комуникација са Агенцијом за
лекове и медицинска средства и Министраством здравља Републике Србије по питању
клиничких истраживања;

даје предлоге по наведеним описима послова Управнику/ци Службе;
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за научно-истраживачке послове и

директора Клинике.

197. Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију
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Изузетно
Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 стручни испит;
 лиценца;
 специјалистички испит;
 испит / рад из уже специјализације;
 најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Изузетно
Високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
спроводи клиничка истраживања у складу са принципима добре клиничке праксе,
учествује у раду тимова за спровођење клиничких истраживања;
даје предлоге везане за клиничка истраживања шефу/ици Кабинета и Управнику/ци Службе;
обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и помоћника директора за научно-

истраживачке послове.
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5.4. Кабинет за публицистичку делатност

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Библиотекар

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;

Изузетно
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 и
радно исксуство на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу ове уредбе.

Додатно знање
положен стручни испит;
знање рада на рачунару.

Књижничар средње образовање.

198. Библиотекар
а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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;

Изузетно
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 и радно исксуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.

Додатно знање
положен стручни испит;
 знање рада на рачунару.
б) Опис послова:
формира фонд стручне библиотеке Клинике, каталогизира стручне литературе и услужује

кориснике
формира посебан библиотечки фонд за пацијенте Клинике и даје га на коришћење у

договору са руководиоцима организационих јединица
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5.5. Одељење за анализу, организацију и планирање здравствене заштите и информатике
са биостатистиком у здравству

прикупља, чува и води евиденцију научних и стручних радова запослених у Клиници
(докторске и магистарске радове, стручне радове и слично)

припрема стручне, научне и опште публикације Клинике
претражује базе података из релевантних области
преводи научна и стручна дела и текстове
исправља грешке у тексту: језичке, језичко-логичке, стилске, материјалне и друге грешке у

складу са културолошким, традиционалним и утврђеним језичким правилима
исправља штампарске и правописне грешке, односно врши последњу језичку и графичку

проверу текста пред објаву
обавља коренсподенцију са државним и органима државне управе, органима локалне

самоуправе, независним државним институцијама и агенцијама и другим институцијама и
правним лицима везано за делатност Клинике, из свог домена

aжурира сајт Клинике, Facebook и Instagram профил
води послове Службене мобилне телефоније са изабраним мобилним оператером
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за научно-истраживачке послове и

директора Клинике.

199. Књижничар
а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање
б) Опис послова:
води документацију, евидентирање и обраду грађе, анкетирање и аналитичко – статистичку

обраду података;
разврстава набављену библиотечку грађу, проверава кроз информативно – рефералне

инструменте и магацине;
учествује у библиографској и аналитичкој обради;
учествује у формирању и одржавању информационо – рефералних инструмената и каталога;
учествује у пословима информисања корисника о библиотечкој грађи;
инвентарише, сигнира, смешта и издаје библиотечку грађу;
води статистику и евиденцију о библиотечкој грађи.
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за научно-истраживачке послове и

директора Клинике.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Здравствени сарадник у
области јавног здравља
– начелник Одељења

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије /
академска специјализација) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
академска специјализација / мастер из јавног здравља

Пословни секретар
Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
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студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године;

или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
знање страног језика.

Технички секретар

средње образовање
изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару.

Сарадник у
психосоцијалној
рехабилитацији у
болничким установама
специјализованим за
психијатрију

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

Медицинска сестра /
техничар

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

200. Здравствени сарадник у области јавног здравља – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије / академска специјализација) по

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
академска специјализација / мастер из јавног здравља
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б) Опис послова:
одговоран је за организацију, координацију и законитост рада Одсека
организује израду годишњег плана рада, полугодишњег и годишњег извршења плана рада

Клинике, као и других планских докумената из области обавезне здравствене заштите, о
чему извештава Управу Клинике и референтне здравствене установе

учествује у анализи кадровске структуре, оптерећености радом здравствених радника,
здравствених сарадника и немедицинских радика, као и анализи укупног рада Клинике

остварује сарадњу из делокруга рада Одсека са другим организационим јединицама Клинике,
другим здравственим установама истог или нижег нивоа здравствене заштите, као и
референтним здравственим установама

предлаже, реализује и евалуира развој интегрисаног здравственог информационог система
обавља послове терцијарне превенције из области менталног здравља са стационарним и

амбулантним пацијентима
по потреби, организује и реализује едукацију за здравствене раднике из домена здравственог

информационог система, као и медицинске статистике и информатике
учествује у раду стручног колегијума и других стручних тела и органа Клинике
анализира и примењује међународне јавноздравствене стратегије из домена Клинике
прилагођава међународне циљеве специфичним карактеристика окружења у нашој земљи, уз

избор одговарајућих показатеља којима се прати унапређење менталног здравља
становништва и развој јавноздравствених Служби

примењује процес менаџмента у јавноздравственом систему и јавноздравственим
програмима

развија, имплементира и евалуира интервенције у промоцији здравља засноване на доказима
учествује у изради годишњег плана рада, полугодишњег и годишњег извршења плана рада

Клинике, као и других планских докумената из области обавезне здравствене заштите, о
чему извештава Управу Клинике и референтне здравствене установе

остварује сарадњу из делокруга рада Клинике са другим здравственим и референтним
установама, у циљу унапређења менталног здравља

по потреби, организује и реализује едукацију за здравствене раднике из домена јавног
здравља

обавља и друге послове, по налогу помоћника директора за научно-истраживачке послове и
директора Клинике, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације
рада, у складу са радно-правним прописима и колективим уговором.

201. Пословни секретар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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;

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;
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 знање страног језика.

б) Опис послова:
Обавља административне послове за директора;
прима, одговара на телефонске позиве, преноси поруке и најављује посете;
уговара и организује пословне састанке;
води, комплетира и архивира пословну документацију по опредељењу директора Клинике;
израђује разне писане материјале, извештаје, пословна писма, дописе и друга пословна

документа;
припрема дневни ред и стара се о припреми других материјала за седнице Управног и

Надзорног одбора и води записник на седницама;
планира, организује рад (из свог делокруга), поштује приоритете и води рачуна о одређеним

роковима;
по потреби и овлашћењу непосредно сарађује са одређеним Службама у Клиници или ван

ње;
поштује стандарде писане и телефонске комуникације;
обавља и друге послове по налогу директора Клинике, а у складу са радно-правним

прописима;
Обављња и друге послове по налогу начелника Одељења и директора Клинике, којима и

одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада, у складу са радно-
правним прописима и колективим уговором.

202. Технички секретар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

 изузетно:
 основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу

ове уредбе
Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару.

б) Опис послова:
прикупља медицинску документацију за потребе Одељења
у сарадњи са начелником Одељења учествује у изради годишњег плана рада, полугодишњег

и годишњег извештаја о извршењу плана рада Клинике
учествује у научно истраживачкој делатности Клинике, са аспекта припреме базе података
врши логичку контролу базе података након уноса података
учествује у уређивању веб сајта Клинике
пружа подршку у обради података из делокруга рада Клинике
прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја

и пројеката
израђује извештаје о организационој структури, кадровима, опремљености у Клиници према

профилима, добним групама, полу и стручној спреми
учествује у реализацији и евалуацији развоја интегрисаног здравственог информационог

система
Обављња и друге послове по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а

према потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним прописима и
колективим уговором.

203. Сарадник у психосоцијалној рехабилитацији у болничким установама специјализованим
за психијатрију
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а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
 Високо образовање
 на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања/испити/радно искуство
 стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
у сарадњи са начелником Одељења, израђује годишњи план рада, полугодишње и годишње

извршење плана рада Клинике
учествује у анализи кадровске структуре, оптерећености радом здравствених радника,

здравствених сарадника и немедицинских радника, као и анализи укупног рада Клинике,
применом нормативних начела

спроводи континуирани процес статистичког извештавања
учествује у научно-истраживачког делатности Клинике, са аспекта припреме база и примена

статистичких модела и метода
учествује у раду Комисије за унапређење рада Клинике, по потреби
у сарадњи са шефом Одсека реализује и евалуира развој интегрисаног здравственог

информационог система
учествује у уређивању веб-сајта Клинике
обавља и друге послове, по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним прописима и
колективним уговором.

204. Медицинска сестра-техничар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
прикупља медицинску документацију из области здравствене заштите Клинике
врши контролу исправности података и унос података
врши контролу исправности података након уноса података
израђује извештаје о организационој структури, кадровима, опремљености у Клиници према

профилима, добним групама, полу и стручној спреми
одржава наменске базе података које повезују остале делатности са здравственим

информационим системом
спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета, у сарадњи са Комисијом за

унапређење рада квалитета
обавља и друге послове, по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним прописима и
колективним уговором.
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5.5.1.   Одсек послова информационих система и технологија

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Администратор
информационих система
и технологија – шеф
одсека

Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Инжењер за рачунарске
мреже

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
најмање једна година раднoг искуства.

Администратор
информационих система
и технологија

Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Администратор базе
података

Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Администратор подршке
корисницима
информационих
система и технологија

Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или
средње образовање.

205. Администратор информационих система и технологија – шеф одсека
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а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове

уредбе.

б) Опис послова:
Руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одсека
организује, координира и контролише функционисање информационо комуникационих

технологија и послова
развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова
доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова
поставља и одржава интегрисани систем рачунарске мреже и опреме - сервера, рачунарских

радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза
поставља и одржава интегрисани систем, системског софтвера и сервиса - обраде система,

система за обезбеђивање информационо-конуникационих сервиса - електронске поште,
интернета, интранета и других

поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења
информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података

учествује у изради пројектне документације
тестира програмске целине по процесима
подешава и 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 и параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду
системског софтвера и сервиса - оперативних система, корисничких апликација, система за
обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса - електронске поште, интернета,
интранета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и
сервиса, и израда резервних копија података

обавља и друге послове, по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према
потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним прописима и
колективним уговором.

206. Инжењер за рачунарске мреже

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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
најмање једна година раднoг искуства.

б) Опис послова:
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поставља и одржава интегрисани систем рачунарске мреже и опреме - сервера, рачунарских
радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза

дефинише, презентује и реализује корисничка решења везано за рачунарске мреже и израђује
техничку спецификацију

врши оптимизацију у зависности од оптерећења и апликативних захтева
пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са техничком

подршком
поставља и одржава интегрисани систем, системског софтвера и сервиса - обраде система,

система за обезбеђивање информационо-конуникационих сервиса - електронске поште,
интернета, интранета и других

поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења
информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података

учествује у изради пројектне документације
тестира програмске целине по процесима
подешава и 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 и параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду
системског софтвера и сервиса - оперативних система, корисничких апликација, система за
обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса - електронске поште, интернета,
интранета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и
сервиса, и израда резервних копија података

обавља и друге послове, по налогу шефа Одсека и начелника Одељења, којима и одговара за
свој рад, а према потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним
прописима и колективним уговором.

207. Администратор информационих система и технологија

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове

уредбе.

б) Опис послова:
поставља и одржава интегрисани систем рачунарске мреже и опреме - сервера, рачунарских

радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза
поставља и одржава интегрисани систем, системског софтвера и сервиса - обраде система,

система за обезбеђивање информационо-конуникационих сервиса - електронске поште,
интернета, интранета и других

поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења
информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података

учествује у изради пројектне документације
тестира програмске целине по процесима
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подешава и 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 и параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду
системског софтвера и сервиса - оперативних система, корисничких апликација, система за
обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса - електронске поште, интернета,
интранета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и
сервиса, и израда резервних копија података

обавља и друге послове, по налогу шефа Одсека и начелника Одељења, којима и одговара за
свој рад, а према потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним
прописима и колективним уговором.

208. Администратор базе података

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године.

б) Опис послова:
врши припрему, обраду и унос информација, података и докумената у
информационом систему;
стара се о исправном уношењеу података у базе информацоног система установе;
врши претраживање базе података информационог система;
у сарадњи са начелником Одељења учествује у изради годишњег плана рада, полугодишњег

и годишњег извештаја о извршењу плана рада Клинике
израђује извештаје о организационој структури, кадровима, опремљености у Клиници према

профилима, добним групама, полу и стручној спреми
учествује у анализи кадровске структуре, оптерећености радом здравствених радника,

здравствених сарадника и немедицинских радника, као и анализи укупног рада Клинике,
применом нормативних начела

спроводи континуирани процес статистичког извештавања
обавља и друге послове, по налогу шефа Одсека и начелника Одељења, којима и одговара за

свој рад, а према потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним
прописима и колективим уговором.

209. Администратор подршке корисницима информационих система и технологија

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године;

или
средње образовање.

б) Опис послова:
организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација;



293

6. СЛУЖБА НЕМЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА

организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и
интернета; организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и
коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података.

пружа административну подршку шефу Одсека
обавља послове електронске комуникације по налогу шефа Одсека
пружа информатичку и техничку подршку при изради извештаја од значаја за Одсек и

Клинику
пружа подршку у изради докумената у оквиру Microsoft Office пакета (израда прерзентација,

табела, итд)
учествује и пружа техничку подршку у изради база података
обавезан је да се стручно усавршава у оквиру делокруга послова које обавља
обавља и друге послове, по налогу шефа Одсека и начелника Одељења, којима и одговара за

свој рад, а према потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним
прописима и колективим уговором.

Службом немедицинских послова руководи помоћник директора немедицинских послова

6.1. Одсек правних, кадровских и административних послова

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Правно кадровски
аналитичар– шеф одсека

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

Правно кадровски
аналитичар

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

Дипломирани правник
за правне, кадровске и
административне
послове

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

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;

Референт за правне,
кадровске и
административне
послове

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару.

Архивски помоћник

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
положен стручни испит;
знање рада на рачунару;
најмање једна година радног искуства.

Оператер у контакт
центру

средње образовање.

изузетно
основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару.

210. Правно кадровски аналитичар– шеф одсека

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.
б) Опис послова:
организује, руководи и координира рад Одсека
прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за

унапређења правних питања из делокруга рада;
даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада;
прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга

рада;
израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову примену од

стране запослених;
израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних мера;
анализира образовне потребе запослених и предлаже програме стручног усавршавања у

складу са утврђеним потребама;
прати, координира и евалуира спровођење стручног усавршавања запослених;
учествује у изради и припреми радног материјала за стручно усавршавање и оспособљавање;
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учествује у прикупљању податка, анализира, прати и даје предлоге за унапређење
организације и каријерног развоја запослених;

води управни поступак из делокруга рада;
даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из

радно-правних односа.

211. Правно кадровски аналитичар
а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.
б) Опис послова:
прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за

унапређења правних питања из делокруга рада;
даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада;
прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга

рада;
израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову примену од

стране запослених;
израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних мера;
анализира образовне потребе запослених и предлаже програме стручног усавршавања у

складу са утврђеним потребама;
прати, координира и евалуира спровођење стручног усавршавања запослених;
учествује у изради и припреми радног материјала за стручно усавршавање и оспособљавање;
учествује у прикупљању податка, анализира, прати и даје предлоге за унапређење

организације и каријерног развоја запослених;
води управни поступак из делокруга рада;
даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из

радно-правних односа.

212. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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;

б) Опис послова:
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спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа
и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

води управни поступак из делокруга рада;
припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних

послова;
припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне

лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;
води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних,

кадровских и административних послова;
припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних,

кадровских и административних послова;
даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;
даје стручну подршку у области канцеларијског пословања
прати законске прописе и усклађеност општих и појединачних аката са прописима
припрема и израђује нацрте општих и појединачних аката
врши правну обраду уговора и других правних аката и одговара за њихову правнуваљаност
припрема акте и поступке којима се уређује радноправни статус запослених
обавља правне послове везане за људске ресурсе
одговара за тачност података у кадровској евиденцији
обавља правне послове за органе управљања и стручна тела Клинике
обавља правне послове у поступцима јавних набавки


213. Референт за правне, кадровске и административне послове

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
б) Опис послова:
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;
издаје одговарајуће потврде и уверења;
израда месечних и периодичних статистичких и других извештаја из делокруга свог рада;
врши аминистративно – техничке послове везано за унос и обраду података;
води 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;
води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;
врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;
пружа подршку припреми и одржавању састанака;
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.
води административно-техничке послове везане за персоналне податке о радноправном

статусу запослених
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израђује по упутству уговоре и анексе уговора о раду
обавља административне послове у вези волонтерског рада
издаје потврде
води евиденције о факсимилима
доставља прописане податке Градском заводу за јавно здравље (ГЗЈЗ), Републичком фонду за

здравствено осигурање (РФЗО) и Републиком заводу ПИО
сарађује са Националном Службом за запошљавање
обавља и друге послове по налогу шефа Осека помоћника директора за немедицинске

послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у
складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

214. Архивски помоћник

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
положен стручни испит;
 знање рада на рачунару;
најмање једна година радног искуства.

б) Опис послова:
сређује фондове код којих су утврђени структура и начин архивирања у регистратури и

фондове за које је архивист саставио упутства за сређивање;
саставља привремене унутрашње листе са подацима о количини грађе, израђује етикете за

архивске јединице, сигнира и разводи архивску грађу кроз евиденционе књиге;
скенира и обрађује скенирани материјал;
израђује резервне копије и миграције података у јединице чувања;
евидентира пружене услуге;
надзире рад и пружа стручну помоћ истраживачима у читаоници, даје им потребна

обавештења у вези са архивском грађом, информативним средствима и начином коришћења
архивске грађе и библиотечког материјала;

води евиденције о корисницима и коришћеној архивској грађи, издаје архивску грађу
корисницима и раздужује их за враћену грађу, стара се о безбедности грађе у читаоници;

припрема архивску грађу за микрофилмовање, издаје микрофилмове, микрофилмује
архивску грађу и контролише исправност микрофилмова након коришћења, скенира
микрофилм за потребе корисника и архива;

води општи деловодник, попис аката, разводи и архивира акта, води архивску књигу.

215. Оператер у контакт центру

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање
изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу

ове уредбе.
Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;

б) Опис послова:
одговара, прима и процесуира позиве и питања, користећи базу знања као извор информација

у креирању одговора;
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6.2. Одељење финансијских и рачуноводствених послова, послова јавних набавки и
комерцијале

прати, допуњује, предлаже промене и ажурирање садржаја у бази знања, из које се црпе
информације и одговори по питањима странака;

успоставља телефонску везу за потребе запослених;
евидентира и прослеђује позиве;
архивира комуникацију у бази комуникације;
контролише исправност и функционалност уређаја којима рукује и пријављује кварове.
позива телефонске бројеве и прослеђује везе наручиоцу позива
преузима и усмерава доспеле пошиљке, телеграме и поруке и води евиденцију о преузетим

пошиљкама, телеграмима и порукама
обавља друге послове по налогу шефа Одсека, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Самостални финансијско
– рачуноводствени
сарадник – начелник
Одељења

Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

216. Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове

уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
организује, руководи и координира рад Одељења
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стара се о тачној и ажурној ликвидацији улазних рачуна са аспекта рачунске и формалне
контроле

прати и проучава законске прописе из области обрачуна зарада, накнада и осталих примања
запослених

врши свакодневну контролу рада благајне
одговоран је за благовремену предају прописаних пореских пријава и образаца из области

обрачуна и исплата зарада, наканада и других давања запосленима која имају карактер зарада
и личних примања и свих других финансијских извештаја, у складу са прописима

доставља извештај о месечним зарадама Заводу за статистику
остварује сарадњу са Народном Банком Србије
организује и контролише обављање послова плана и анализе
одговара за благовремено и законито обављање послова из делокруга свога рада
прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и

пројеката;
проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца;
припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава;
врши билансирање позиција биланса стања;
води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног

контног плана;
припрема податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за

финансијско – материјално пословање;
припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;
прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;
води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;
припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;
контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење.
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за немедицинске послове и

директора Клинике, којима и одговара за свој рад.

6.2.1.   Одсек рачуноводствених послова

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Шеф рачуноводства

Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
најмање пет година радног искуства на пословима са
средњим образовањем.

Самостални
финансијско –
рачуноводствени

Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
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сарадник септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

Референт за финансијско
– рачуноводствене
послове

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару.

Контиста

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару.

Ликвидатор

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару.

Благајник

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару.

217. Шеф рачуноводства

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове

уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
 припрема општи акт о организацији рачуноводства и стара се о увођењу и функционисању

рачунодводственог софтвера за вођење пословних књига;
 израђује финансијске извештаје (периодичне и годишње) и годишњи извештај о

пословању(завршног рачуна);
организује и координира рад Одсека
проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца;
прати и проучава законске прописе из области буџетског рачуноводства и спроводи их
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врши билансирање прихода и расхода;
врши билансирање позиција биланса стања;
води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног

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

извештаје везане за финансијско – материјално пословање;
припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је

везана за одлив и прилив готовине;
контира и врши књижење;
спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;
врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;
прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са

надлежним државним органима;
врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;
врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између

подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;
води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;
припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања,

припадајућих пореза и доприноса;
припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна.
одговоран је за израду извештаја и начина евидентирања пословних промена исказаних у

периодичним обрачунима и завршном рачуну Клинике
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

218. Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године;

изузетно
средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове

уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства на пословима са средњим образовањем.
б) Опис послова:
прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и

пројеката;
проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца;
припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава;
врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње);
врши билансирање позиција биланса стања;
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израђује документацију за подношење пореским Службама и другим прописима
установљеним органима и Службама;

води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног
контног плана;

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

припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;
прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;
води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;
обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну;
води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
евидентира пословне промене;
припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;
чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и

доприноса;
припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;
контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење.
обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства, начелника Одељења и помоћника

директора за немедицинске послове , којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

219. Референт за финансијско – рачуноводствене послове

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
б) Опис послова:
врши пријем, контролу, груписање и књижење улазне и излазне дневно ажурира фактурисање

на основу примљене медицинске документације о пруженим здравственим услугама и
утрошеним лековима, санитетском и помоћном медицинском материјалу и осталим
утрошцима који се признају на терет обавезног здравственог осигурања;

врши обрачун зарада и осталих исплата;
издаје потврде о висини зараде;
врши фактурисање услуга;
води књигу излазних фактура и других евиденција;
врши израду рачуна за наплату пружених здравствених услуга ван обавезног здравственог

осигурања;
обезбеђује податке потребне за опомене или утуживање правних и физичких лица која нису

измирила своје обавезе;
врши стручну и рачунску контролу испостављених фактура, као и контролу обрачуна услуга

и материјала ван цене болесничког дана користећи рачуноводствену документацију о ценама
лекова и осталог материјала;

врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за
финансијско задуживање;

води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
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прати измиривање пореских обавеза по основу пореза на добит;
учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
ажурира податке у одговарајућим базама;
пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и
израђује статистичке табеле.
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења, којима и одговара за

свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним
прописима и колективним уговорима.

220. Контиста

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
б) Опис послова:
контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и подрачуне;
саставља налоге за књижења у главној књизи;
припрема и израђује делове периодичних обрачуна и завршног рачуна;
припрема податке за израду финансијског плана.
води књигу основних средстава и ситног инвентара
књижи све промене наосновним средствима – ситном инвентару и додељује инвентарне

бројеве
сравњује аналитичку евиднецију са контима главне књиге
књижи утрошак ситног инвентара
врши усклађивање књиговодственог и пописаног стања основних средстава и ситног

инвентара
води пословну књигу (аналитику, синтетику)
по основу задужења чува пословне књиге и књиговодствене исправе
пружа стручну помоћ у раду пописнихкомисија
дневно књижи набавке и утрошак лекова, санитетског и медицинског потрошног материјала,

канцеларијског материјала, техничког материјала, средстава за одржавање хигијене и
намирница намењених за исхрану пацијената и другу документацију везану за материјално
пословање

врши усклађивање књиговодственог и пописаног стања лекова, санитетског и медицинског
потрошног материјала, канцеларијског материјала, техничког материјала, средстава за
одржавање хигијене и намирница намењених за исхрану пацијената

обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења, којима и одговара за свој
рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

221. Ликвидатор

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
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б) Опис послова:
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.
прибавља изводе из Управе трезора, контролише тачност свих уплата и исплата на рачунима

Клинике и евидентира их
изводе са извештајима о наменама уплата и исплата доставља кљиговодству и помоћнику

директора за немедицинске послове
доставља податке о дневном финансијском стању Клинике за сајт
свакодневно извештава претпостаљене о обавезама према добављачима и роковима доспећа

плаћања
води евиденцију о стању средстава по наменама уговореним са РФЗО
дневно прима, разврстава и контролише и евидентира у књизи улазних рачуна, рачуне и

друга документа која по закону служе као рачун
врши контролу формалне и рачунске исправности свих докумената
пише вирманске налоге за све врсте плаћања и одговоран је за њихову суштинскуисправност
води евиденцију о роковима доспећа обавеза
оверава формалну и рачунску исправност примљених докеманата које прослеђује на даљу

обраду рачуноводству
усклађује послове из делокруга свог рада са материјалном документацијом (уговори, налози

и слично)
обрачунава путне налоге и ликвидира извештаје благајне
одговоран је за благовремено и законито пословање у свом делокругу рада
по налогу управника Службе, по указаној потреби, обавља послове интерне контроле на

нивоу Одељења за економско-финансијске послове Одсека књиговодства
обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства, начелника Одељења и помоћника

директора за немедицинске послове , којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

222. Благајник

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
б) Опис послова:
прима све врсте уплата по основу обављања делатности Клинике
врши готовинске исплате запосленима по основу обрачунатих зарада, накнада и осталих

давања, истог дана када је подигнут новац са рачуна
води законом прописану помоћну књиговодствену евиденцију и одговоран је за њихову

суштинску и формалну исправност
врши евиденцију промета преко фискалне касе за оне услуге за које је то законом прописано
води евиденцију прописану Законом о фискалним касама
врши предају наплаћене готовине на рачун Клинике у законом предвиђеном року
чува готов новац и хартије од вредности у сефу благајне
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обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и помоћника директора
за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

6.2.2.   Кабинет финансијских послова

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Диломирани економиста
за финансијско –
рачуноводствене послове

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
положен стручни испит за Службеника за јавне набавке, у
складу са законом;

Финансијско –
рачуноводствени
аналитичар

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

223. Диломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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;
б) Опис послова:
Припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;
израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);
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прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема
извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга рада;

прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;
припрема податке за израду општих и појединачних аката;
припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;
врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода;
израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада;
припрема извештаје из области рада;
прати усклађивање плана рада и финансијских планова;
учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и

годишњег извештаја о пословању(завршног рачуна);
врши рачуноводствене послове из области рада;
припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;
прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са

главном књигом;
усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;
прати усаглашавање потраживања и обавезе;
прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге.
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове , којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

224. Финансијско – рачуноводствени аналитичар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

б) Опис послова:
планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених

послова;
развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о

финансијском пословању;
развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;
прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже

мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада;
израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;
даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;
припрема опште и појединачне акте, документа у вези са финансијским и рачуноводственим

пословима;
контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;
контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;
учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и

годишњег извештаја о пословању(завршног рачуна);
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контролише трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза
и рачуна и финансирања;

обезбеђује примену закона из области свог рада
контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;
прати усаглашавање потраживања и обавеза.
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове , којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

6.2.3.   Кабинет јавних набавки и комерцијале

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Службеник за јавне
набавке

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
положен стручни испит за Службеника за јавне набавке, у
складу са законом;
најмање три године радног искуства.

Стручни сарадник за
јавне набавке

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању до три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
положен стручни испит за Службеника за јавне набавке, у
складу са законом;

Магационер / економ

средње образовање.
изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим
пословимастечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

225. Службеник за јавне набавке

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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;
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на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
положен стручни испит за Службеника за јавне набавке, у складу са законом;
б) Опис послова:
припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план

контроле јавних набавки;
прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о

спроведеним контролама;
прати и проучава прописе везане за јавне набавке
израђује годишњи план јавних набавки у сарадњи са одговарајућим стручним Службама

Клинике и одговоран је за начин његове реализације
сарађује са одговарајућим стручним Службама Клинике на припреми конкурсне

документације
оглашава позиве за спровођење поступка јавне набавке
спроводи поступке јавне набавке мале вредности
припрема извештаје који се достављају Управи за јавне набавке и одговоран је за њихову

исправност
учествује у својству члана комисије за јавне набавке у складу са одредбама Правилника о

поступку издавања сертификата за Службенике за јавне набавке
води потребне евиденције о поступку јавне набавке у складу са Законом
спроводи квалификационе поступке, прати реализацију истих у складу са Законом
стара се о архивирању документације настале у поступцима јавне набавке у складу са

Законом
обавља административно-техничке послове везане за спровођење поступка јавне набавке
води потребне евиденције о поступку јавне набавке у складу са Законом
учествује у изради Правилника о ближем уређивању јавне набавке и усклађивању са

законским прописима
одговара за благовремено и законито обављање послова из делокруга свога рада
припрема уговоре, извештаје и води евиденцију из области свог рада
обавља и друге послове по налогу директора или овлашћеног лица од стране директора, коме

и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

226. Стручни сарадник за јавне набавке

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно

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

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

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
положен стручни испит за Службеника за јавне набавке, у складу са законом;
б) Опис послова:
прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу

спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
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6.3. Одељење инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите и послова
транспорта и логистике

прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача;
води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и

набаки на које се закон не примењује;
прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се

закон не односи;
припрема документацију у поступцима јавних набавки;
припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног

инвентара;
учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;
контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки;
води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се

закон не примењује и прати реализацију јавних набавки
стара се да наручена роба благовремено стигне до магацина
стара се да рачуни и магацинска документација благовремено пристигну у Групу за набавке

и јавне набавке, које након провере, прослеђује шефу Одсека финансијске оперативе
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

227. Магационер / економ

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Средње образовање

изузетно:
 основно образовање и радно искуство на тим пословимастечено до дана ступања на снагу

ове уредбе.
б) Опис послова:
Прима и складишти робу у магацин;
издаје робу из магацина;
чува, класификује и евидентира робу;
контролише стање залиха складиштене робе;
учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина;
наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;
води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање;
врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком;
одговара за исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну

робу у магацину и рокове њене употребе.
стара се и активно учествује и припреми пописа залиха
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и помоћника директора

за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Инжењер инвестиционог
/ техничког одржавања /
одржавања уређаја и
опреме – начелник

Високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
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Одељења од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у
складу са законом

Инжењер инвестиционог
/ техничког одржавања /
одржавања уређаја и
опреме

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.

или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у
складу са законом

Службеник за послове
одбране, заштите и
безбедности

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;

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
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знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у
складу са законом.

Службеник за послове
заштите, безбедности и
здравља на раду

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;

или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у
складу са законом.

228. Инжењер инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме –
начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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;

или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.
б) Опис послова:
организује, руководи и координира радом Одељења
сагледава потребе Клинике у делокругу инвестиционог и текућег одржавања објеката,

инсталација, немедицинске и апаратне медицинске опреме и енергената
припрема план и програм из делокруга техничких послова на нивоу Клинике
планира набавку робе и услуга из делокруга техничких послова на нивоу Клинике
утврђује и распоређује радне задатке шефовима Одсека и вођама група
оверава и спроводи све радне налоге
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стара се о благовременој набавци материјала, резервних делова, прибора, као и неопходних
услуга инвестиционог, техничког и текућег одржавања објеката и опреме

припрема комплетну техничку документацију
изводи надзор и обезбеђује вођење евиденција из делокруга рада Одељења
остварује сарадњу из делокруга Одељења са другим организационим јединицама Клинике
одговара за финансијску обезбеђеност свих одсека и група, и уговара финанијске планове за

своје Одељење
одговара за благовремено и законито обављање послова из делокруга свога рада
прати и анализира трошкове текућег одржавања
прати и анализира трошкове сервисирања опреме
учествује у изради спецификације потребног материјала за техничко одржавање ради израде

плана набавки, потребних средстава и праћење њихове реализације
прати извршење уговорених обавеза
врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких

система и припрема предлог радова;
организује и усмерава израду техничке документације;
организује и прати извођење радова и поправки на текућем одржавању објекта;
припрема предлоге планова инвестиционог одржавања;
припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и

инсталације;
организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију;
припрема техничке спецификације за набавке;
анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са

инвестиционим одржавањем;
спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности;
обавља стручну анализу и израђује извештаје;
прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада;
рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног –

дневног рада;
води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању

техничких система;
одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији;
анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова;
предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних

кварова;
обавља стручне послове одржавања;
обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања;
припрема предлоге техничких спецификација, калукулација, процедура, алгоритама,

докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка;
требује и раздужује материјал, алат неисправне – демонтиране делове и документацију;
припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција.
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за немедицинске послове и

директора Клинике, коме и одговара за свој рад а према потребама процеса и организације
рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

229. Инжењер инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
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на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;

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

или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.
б) Опис послова:
врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких

система и припрема предлог радова;
организује и усмерава израду техничке документације;
организује и прати извођење радова и поправки на текућем одржавању објекта;
припрема предлоге планова инвестиционог одржавања;
припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и

инсталације;
организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију;
припрема техничке спецификације за набавке;
анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са

инвестиционим одржавањем;
спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности;
обавља стручну анализу и израђује извештаје;
прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада;
рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног –

дневног рада;
води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању

техничких система;
одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији;
анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова;
предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних

кварова;
обавља стручне послове одржавања;
обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања;
припрема предлоге техничких спецификација, калукулација, процедура, алгоритама,

докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка;
требује и раздужује материјал, алат неисправне – демонтиране делове и документацију;
припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција.
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове и директора Клинике, којима и одговара за свој рад а према
потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

230. Службеник за послове одбране, заштите и безбедности

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
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на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године;

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

или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом..
б) Опис послова:
припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;
организује и спроводи превентивне мере у циљу заштите од пожара и безбедности и здравља

на раду;
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 и спроводи обуку запослених из области заштите од пожара;
организује периодичне прегледе запослених;
евакуише запослене и спашава имовину у условима опасности или ванредне ситуације;
припрема извештаје из области безбедности и заштите;
припрема и спроводи оспособљавање запослених.
прати прописе из делокруга обавеза Клинике у области за коју је извршилац задужен
прикупља и ажурира податке о свим запосленим радницима
прикупља и ажурира податке о возилима, као и о другим уређајима од значаја
израђује и ажурира документе радне и материјалне обавезе, степеноване ознаком тајности:

интерно, поверљиво, строго поверљиво и државна тајна, израђује планове одбране
води посебан деловодник
обавља послове поште везане за делокруг свога рада
сарађује непосредно и по овлашћењу директора Клинике са центром МО за локалну

самоуправу седишта Клинике
доставља једном месечно извештај директору Клинике о раду у току месеца
обавља и друге послове по налогу центра МО Савски венац (за локалну самоуправу седишта

Клинике) и директора Клинике, којима и одговара за свој рад из делокруга одбране
обавља и друге послове по налогу помоћника директора за немедицинске послове и

начелника Одељења, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

231. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
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;
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или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
 знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом..
б) Опис послова:
организује и спроводи обуку запослених из области безбедности и здравља на раду;
спроводи поступак процене ризика;
припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;
пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места;
организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;
организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;
предлаже мере за побољшање услова рада;
свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;
прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у

утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;
припрема извештаје из области заштите, безбедности и здравља на раду;
координира сарадњу са Службом медицине рада.
врши контролу и даје савете начелнику Одељења у планирању, избору, коришћењу и

одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на
раду

организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине и опреме за рад, у
договору са начелником Одељења

предлаже мере за побољшање услова рада, посебно на радним местима са повећаним
ризиком

контролише примену мера за безбедност и здравље на раду запослених
предлаже начелнику Одељења забрану рада на радном месту или употребу средстава за рад у

случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запослених
обрађује пријаве повреда на раду, утврђује њихове узроке и извештава начелника Одељења

са предлозима мера за отклањање истих
води евиднецију обављених поправки медицинске и немедицинске опреме у сврху наплате

накнаде осигурања
штете настале на апаратима пријављује у законском року осигуравајућем друштву, као и

штете од несрећеног случаја запослених
одговоран је за благовремено прибављање, комплетирање и достављање документације која

је неопходна за рефундацију штете настале дешавањем осигураног случаја
доставља месечне извештаје о неисправности медицинске опреме и новонабављеној опреми

надлежној здравственој инспекцији
доставља тромесечне извештаје о свом раду начелнику Одељења
прати законске прописе из области осигурања и реализацију уговора по основу осигурања

имовине и лица
врши визуелни преглед објеката, просторија и инсталација и о утврђеном стању сачини

записник који прослеђује начелнику Одељења за отклањање уочених недостатака
обустави рад у случајевима када постоји опасност од избијања и ширења пожара
прати прописе и измене Закона заштите од пожара
врши основну обуку и проверу знања запослених из области заштите од пожара
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редовно обавештава надлежни орган унутрашњих послова о предузетим мерама у области
заштите од пожара

стара се о средствима за гашење пожара и да увек буду у техничком исправном стању
присуствује контроли и испитивању расположиве опреме и инсталација за откривање и

гашење пожара
обезбеђује да се сваки радник пре распоређивања на радно место упозна са опасностима од

избијања и ширења пожара
прати извођење радова адаптације и реконструкције
учествује у давању одобрења приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења на

привременим местима
прати реализацију мера заштите од пожара наложене од стране надлежног државног органа

унутрашњих послова
иницира жалбени поступак пред надлежним органима унутрашњих послова
учествује у утврђивању узрока пожара и о томе сачињава стручни извештај
одговара за благовремено и законито обављање послова из делокруга свога рада
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

6.3.1.   Одсек текућег одржавања

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Техничар инвестиционог
/ техничког одржавања /
одржавања уређаја и
опреме

најмање средње образовање.

Домар / мајстор
одржавања

средње образовање.
изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим
пословимастечено до дана ступања на снагу ове уредбе
Додатна знања/испити/радно искуство
положен стручни испити за рад са судовима под притиском
(за послове руковања постројењем у котларници).

Помоћни радник основно образовање.

232. Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
најмање средње образовање.
б) Опис послова:
одржава електроинсталације у објектима, електричне уређаје и апарате
обилази и евидентира оштећења и кварове на електроинсталацијама и врши поправку
учествује у инсталирању електроинсталације
редовно одржава уређаје и апарате у оквиру водоинсталатерске струке
изводи нове инсталације и монтира нове санитарије
обилази, евидентира, отклања и одговара за благовремену и квалитетну поправку
ради на поправкама канализационе мреже
требује алат, резервне делове и материјал неопходне за рад, и требовање доставља шефу

Одсека
одговара за примену и коришћење заштитних средстава
снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима;



317

пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме;
прикупља потребне дозвола и сагласности;
даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој;
води евиденцију техничке документације;
припрема инвестициону – техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење

потребних радова на објектима;
прати реализацију радова;
обавља стручне послове одржавања;
анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме

и инсталација за које је задужен;
предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних

кварова;
обавља стручне и техничке послове одржавања;
врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама,

ремонтима, монтажама;
дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи;
врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова;
врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са

демонтажом, поправкама и монтажом;
контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и

уређајима;
котролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала;
врши надзор над извођењем радова;
обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање;
припрема потребну документацију за поступак набавки
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

233. Домар / мајстор одржавања

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
 средње образовање.

изузетно:
 основно образовање и радно искуство на тим пословимастечено до дана ступања на снагу

ове уредбе
Додатна знања/испити/радно искуство
положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници).
б) Опис послова:
обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система,

уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;

обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске

/ молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања
и поправки;

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

системима и инсталацијама;
пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у

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

одржавања;
води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.
рукује котлом за централно грејање (топловодни котао) и парним котловима за производњу

технолошке паре (за потребе кухиње и вешераја) и грејање санитарне топле воде
припрема инсталације котловских постројења
непосредно спроводи превентивно и текуће одржавање парних постројења
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

234. Помоћни радник

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.

изузетно
основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу

ове уредбе.
б) Опис послова:
примењује мере противпожарне заштите и безбедности здравља на раду;
обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и

др.;
обавља послове везане за техничко одржавање машина;
доноси пошту и штампу;
врши мање поправке на објекту, погонским и прикључним машинама;
води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;
одржава површину око објекта;
одржава хигијену објекта и околине.
уређује и одржава површине у кругу Клинике
сакупља целокупни отпад из објеката и са круга Клинике и односи до привремене депоније
сакупља и односи прљав веш са Одељења стационара
дистрибуира чист веш до Одељења стационара
обавља послове помоћног радника приликом пријема и дистрибуције роба
сагледава и евидентира недостатке на објектима и у кругу Клинике о чему обавештава

претпостављене
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

6.3.2.   Група послова вешераја

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство

Техничар за прање и
хемијско чишћење –
пословођа групе

Изузетно
Техничар одржавања
одеће – пословођа групе

средње образовање.

или
основно образовање

изузетно
основно образовање
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Техничар за прање и
хемијско чишћење

средње образовање

Или
основно образовање

Техничар одржавања
одеће основно образовање

Фризер – берберин у
посебним условима рада

средње образовање
изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.“
посебни услови рада
у стационарним установама које обављају психијатријску
делатност

Кројач

средње образовање;

изузетно
основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

235. Техничар за прање и хемијско чишћење – пословођа групе

Изузетно
Техничар одржавања одеће – пословођа групе

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање

или
основно образовање

изузетно
основно образовање
б) Опис послова:
организује, руководи и координира рад групе
материјално је задужен за сав инвентар који припада групи
води рачуна да се прљаво рубље на време однесе на прање
прима чисто рубље, класифицира га и издаје по књизи предаје, односно издавања рубља
у току календарске године повремено врши попис и пребројавање рубља којим је задужен и

даје предлог за расход неупотребљивог и дотрајалог рубља
управља постројењима за прање рубља, сушење рубља и хемијско чишћење;
програмира рад постројења и усклађује програме прања, сушења и хемијског чишћења;
прима и класификује рубље за прање и хемијско чишћење;
врши припрему детерџента и других средстава и контролише дозирање;
контролише квалитет функција прања и хемијског чишћења;
отпрема чисто рубље корисницима и води евиденцију;
контролише токове рубља кроз перионицу;
припрема машине и хемијска средства за рад, чисти и дезинфикује машине за сушење и

пеглање рубља.
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.
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236. Техничар за прање и хемијско чишћење

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање

или
Основно образовање
б) Опис послова:
управља постројењима за прање рубља, сушење рубља и хемијско чишћење;
програмира рад постројења и усклађује програме прања, сушења и хемијског чишћења;
прима и класификује рубље за прање и хемијско чишћење;
врши припрему детерџента и других средстава и контролише дозирање;
контролише квалитет функција прања и хемијског чишћења;
отпрема чисто рубље корисницима и води евиденцију;
контролише токове рубља кроз перионицу;
припрема машине и хемијска средства за рад, чисти и дезинфикује машине за сушење и

пеглање рубља.
води рачуна да се прљаво рубље на време однесе на прање
прима чисто рубље, класифицира га и издаје по књизи предаје, односно издавања рубља
обавља и друге послове по налогу пословође Групе, начелника Одељења и помоћника

директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

237. Техничар одржавања одеће

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
основно образовање.
б) Опис послова:
пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље;
суши и пегла веш и одећу;
врши обележавање рубља и његово крпљење;
чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице;
требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће.
врши пријем рубља и разврстава га према врсти материјала и осетљивости боја
одређује програм прања и контролише процес прања рубља
пегла рубље и сортира по врсти рубља и испоручује раднику задуженом за транспорт
одговоран је за примену хигијенско-техничких мера, као и мера заштите на раду
обавља и друге послове по налогу пословође Групе, начелника Одељења и помоћника

директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

238. Фризер – берберин у посебним условима рада

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
 средње образовање.

изузетно:
 основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу

ове уредбе.“
посебни услови рада
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у стационарним установама које обављају психијатријску делатност
б) Опис послова:
обавља прање, сушење, шишање и естетско обликовање косе;
обавља бријање и избријавање браде и бркова;
одржава хигијену радног простора и средстава за рад;
требује материјал, прибор и опрему и води евиденцију о утрошку материјала;
води евиденцију о пруженим услугама.
обавља послове бријања и шишања пацијената на стационарном лечењу
одговоран је за поверена му средства рада, алат и њихово одржавање у складу са прописаним

стандардима
води евиденцију о утрошеном материјалу и доставља требовање алата и материјала

начелнику Одељења
обавља и друге послове по налогу пословође Групе, начелника Одељења и помоћника

директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

239. Кројач

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

изузетно
основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу

ове уредбе.
б) Опис послова:
израђује све врсте одевних предмета применом разноврсних кројачких радњи – шивење,

крпљење, опшивање итд.;
израђује крој према задатим мерама или моделима;
спроводи одабир основних текстилних материјала (тканине, плетива, влакнастог материјала

итд.) и помоћних текстилних материјала (улошци, конци итд.);
припрема и сортира материјале;
израђује шаблоне за шивење;
прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара.
обавља послове кројења, шивења и крпљења болничке одеће, постељног рубља и радне одеће

запослених
одговара за квалитет извршеног посла, као и количину утрошеног материјала који се користи

током рада
стара се о одржавању шиваће машине
одржава хигијену на радном месту и води рачуна о примени и коришћењу заштитних мера у

току рада
учествује у оквиру рехабилитације и ресоцијализације пацијената под надзором

здравствених сарадника
обавља и друге послове по налогу пословође Групе, начелника Одељења и помоћника

директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

6.3.3.   Одсек исхране

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство
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Виши нутрициониста -
дијететичар – Шеф
Одсека исхране

Високо образовање
на основним студијама првог степена (струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
нутриционисте – дијететичара са вишом, односно високом
стручном спремом.

Виши нутрициониста -
дијететичар

Високо образовање
на основним студијама првог степена (струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
нутриционисте – дијететичара са вишом, односно високом
стручном спремом.

Главни кувар средње образовање.

Кувар / посластичар средње образовање.

Помоћни кувар

средње образовање

изузетно
основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

Сервирка у посебним
условима рада

средње образовање;

изузетно
основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

посебни услови рада
у стационарним установама које обављају психијатријску
делатност

240. Виши нутрициониста – дијететичар – Шеф Одсека исхране

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању нутриционисте – дијететичара са вишом,

односно високом стручном спремом.
б) Опис послова:
руководи и координира рад Одсека
одговара за спровођење налога инспекцијских Служби и других надлежних органа који

обављају санитарни надзор над радом кухиње
одговара за примену хигијенско-техничких мера и мера заштите на раду
организује и контролише припрему јела по броматолошким нормативима, као и дијететским

нутриционистичким захтевима
контролише спровођење мера дезинфекције и хигијене простора, инвентара и посуђа
контролише квалитет и квантитет примљених намирница
спроводи надзор над хигијеном припреме хране и рада укухињи
даје упутства за одређени хигијенско-дијететски режим уз промовисање физичке активности

као интегралног дела дијететског програма
обавља контролу дистрибуције готових јела од кухиње до пацијената у Стационару и до

пацијената у Дневној болници
израђује план исхране, у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем

пацијента и прати исходе прописаних дијета;
пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад;
врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани;
спроводи едукативни рад са пацијентима (сесије / радионице)дијабетичара, пацијената;
континуирано ради на изради и унапређењу нових норматива и препорука у систему исхране
спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике.
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад.

241. Виши нутрициониста – дијететичар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо

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

образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању нутриционисте – дијететичара са вишом,

односно високом стручном спремом.

б) Опис послова:
израђује план исхране, у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем

пацијента и прати исходе прописаних дијета;
пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад;
врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани;
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спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике.
обавља антропометријска мерења, одређује BMI, одређује дистрибуцију масног ткива (тип

гојазности) и уноси резултате у базу података ради праћења стања ухрањености пацијената
одређује индивидуалне енергетске потребе пацијената и израђује дијететски план
даје савет о припреми појединих намирница
саставља стандардну и дијеталну исхрану пацијената у складу са стручним инструкцијама

лекара
израђује јеловник за дневну, недељну и месечну исхрану, базирајући дијете на потребама

пацијената
планира јела различитог састава и вредности у зависности од врсте болести, годишњег доба

и могућности набавке намирница на тржишту
израђује дијете за пацијенте који желе да унапреде своју исхрану и одрже постојећу телесну

масу
одговара за квалитет, количину и структуру припремљене хране у складу са одговарајућим

стандардима у циљу побољшања исхране
стручно се усавршава у оквиру своје струке
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и помоћника директора

за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

242. Главни кувар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.
б) Опис послова:
организује рад у кухињи;
саставља јеловник и припрема храну за кориснике;
требује и врши пријем намирница и контролу исправности приспелих намирница укухињу;
прима потребан материјал за одржавање чистоће просторија кухиње, инвентара и посуђа;
контролише исправност процедуре припреме оброка, квалитет и квантитет приликом

испоруке хране из кухиње;
распоређује запослене у смени и води евиденцију запослених.
Непосредно припрема све врсте јела и стара се о квалитету и квантитету припремљене хране
Одговара за целокупан рад у кухињи, хигијени кухиње, као и одржавање оптималних залиха

хране
Учествује у пријему робе од добављача заједно са магационером, о чему се сачињава

записник и исти се доставља шефу Одсека
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и  помоћника

директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама
процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

243. Кувар / посластичар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.
б) Опис послова:
припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;
контролише исправност намирница;
утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу

за набавку намирница;
контролише квалитет припремљеног јела;
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обавља друге послове по налогу главног кувара, шефа Одсека, начелника Одељења и
помоћника директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према
потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

244. Помоћни кувар

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање

изузетно
 основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу

ове уредбе
б) Опис послова:
припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка;
припрема и сервира храну;
одржава хигијену у кухињи;
одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница;
помаже куварима у обављању куварског посла и по потреби обавља најједноставније

куварске послове
обавља и друге послове по налогу главног кувара, шефа Одсека, начелника Одељења и

помоћника директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према
потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

245. Сервирка у посебним условима рада

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање;

изузетно
основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу

ове уредбе

посебни услови рада
у стационарним установама које обављају психијатријску делатност
б) Опис послова:
припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке и храну;
одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;
преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;
води евиденције о требовању и утрошку робе.

6.3.4.   Одсек послова транспорта и логистике

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – шеф одсека
Возач санитетског возила у
психијатријским установама
специјализованим за
психијатрију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
возачка дозвола Б категорије.

Возач техничког возила

средње образовање;

Додатна знања/испити/радно искуство
возачка дозвола Б категорије.

Медицинска сестра / техничар у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Курир

средње образовање.
изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу ове
уредбе.

246. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију – шеф одсека

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
б) Опис послова:
организује, руководи и координира рад Одсека
прикупља, прати и анализира податке који су битни за обављање превоза путника и робе;
организује распоред коришћења возила;
оверава путне налоге возача и гарантује техничку исправност возила
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саставља дневни и месечни распоред возача и возила према налозима за вожњу;
води евиденције о пређеној километражи возила;
прати одржавање возног парка, техничку исправност и безбедност возила;
одржава везу радио - станицом са возачима на терену.
предлаже начелнику Одељења набавку опреме и средстава за возила
у договору са начелником Одељења планира потребе возила на годишњем нивоу: резервне

делове, сервисирање, гориво и мазиво
 припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за

спречавање интрахоспиталних инфекција;
одговара за спровођење заштитних мера
успоставља и одржава комуникацију са здравственим установама у Београду и окружењу,

ради прегледа и пријема болесника на стационарном лечењу у Клиници, по налогу главних
медицинских сестара-техничара Стационара

организује и координира пратњу пацијената на консултативне прегледе и пријем у другим
здравственим установама

непосредно у пратњи медицинске сестре-техничара, спроводи болеснике у друге здравствене
установе

организује уговорене или хитне медицинске прегледе или пријем у случајевима када нису
уговорени

подноси извештаје о извршеној обавези
по потреби, обавља послове медицинске сестре-техничара на нивоу Клинике - послове на

које је распоређен обавља у организационој јединици Клинике, према распореду рада
запослених у Клиници

по потреби управља Службеним возилима
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и помоћника директора за

немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

247. Возач санитетског возила у психијатријским установама специјализованим за
психијатрију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање;

Додатна знања/испити/радно искуство
 возачка дозвола Б категорије.
б) Опис послова:

 врши хитан санитетски превоз пацијената;
 врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
 помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
 одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;

превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;
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 уговара поправке возила у сервисним радионицама.
преузима возила са саобраћајном документацијом и опремом
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дужан је да обавести аутомеханичара о свим примећеним кваровима на возилу
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и помоћника директора

за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

248. Возач техничког возила

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање;

изузетнo

Додатна знања/испити/радно искуство
 возачка дозвола Б категорије.

Додатна знања/испити/радно искуство
 возачка дозвола Б категорије.
б) Опис послова:
превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;
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 уговара поправке возила у сервисним радионицама.
преузима возила са саобраћајном документацијом и опремом
дужан је да обавести аутомеханичара о свим примећеним кваровима на возилу
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и помоћника директора

за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према потребама процеса и
организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним уговорима.

249. Медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит;
лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Опис послова:
успоставља и одржава комуникацију са здравственим установама у Београду и окружењу,

ради прегледа и пријема болесника на стационарном лечењу у Клиници, по налогу главних
медицинских сестара-техничара Стационара

организује и координира пратњу пацијената на консултативне прегледе и пријем у другим
здравственим установама

непосредно спроводи болеснике у друге здравствене установе



329

организује уговорене или хитне медицинске прегледе или пријем у случајевима када нису
уговорени

 припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за
спречавање интрахоспиталних инфекција;

подноси извештаје о извршеној обавези
по потреби, обавља послове медицинске сестре-техничара на нивоу Клинике - послове на

које је распоређен обавља у организационој јединици Клинике, према распореду рада
запослених у Клиници

по потреби управља Службеним возилима
успоставља добру комуникацију с пацијентом (ако је то могуће) и/или његовим пратиоцем
контролише исправност медицинске документације
учествује, као члан тима, у процесу хитног збрињавања ургентног стања
обавља оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања пацијента у

мешовитој групи (група пацијената у чекаоници) и упутне дијагнозе
 збрињава узнемиреног пацијента
мотивише пацијента који одбија сарадњу
асистира лекару при интервенцијама у извођењу медицинско-техничких поступака и

спроводи медицинско-техничке поступке по налогу лекара специјалисте
обавља послове неге болесника према утврђеним потребама, односно према приоритетима до

завршетка прегледа
учествује у припреми пацијента за пријем на хоспитално лечење
обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на одређено клиничко Одељење

(према одлуци лекара)
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења, главне медицинске

сестре-техничара и главне медицинске сестре-техничара Клинике, којима и одговара  за
свој рад, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним
прописима и колективним уговорима.

250. Курир
а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање.

изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу
ове уредбе.

б) Опис послова:
прима, разврстава и доставља пошту и други материјал;
води евиденцију поште у интерним доставнимкњигама;
преузима пошиљке и предаје на завођење у писарницу;
преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту.
 задужује се за преузету пошту и пошиљке
врши дистрибуцију поште унутар и изван Клинике
уручује пошту уз потпис
обавља и друге послове за потребе писарнице по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и

помоћника директора за немедицинске послове, којима и одговара за свој рад, а према
потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

6.3.5.   Одсек безбедности и заштите на раду

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно
искуство
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Портир / Чувар у
посебним условима рада
– пословођа

средње образовање

или
основно образовање

Посебни услови рада
у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

Портир / Чувар у
посебним условима рада

средње образовање

или
основно образовање

Посебни услови рада
у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

251. Портир / Чувар у посебним условима рада – пословођа

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање

или
 основно образовање

Додатна знања/испити/радно искуство
лиценца за вршење основних послова Службеника обезбеђења - без оружја.

Посебни услови рада
у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за

двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

б) Опис послова: поред основних послова портир / чувар под посебним условима рада
запослени обавља и:

брине се о спровођењу свих мера и активности из делокруга рада портирске Службе, посебно
о безбедности и заштити имовине, контроле посета, уласка и напуштања круга Клинике од
стране запослених и пацијената;



331

води посебну евиденцију о свакодневном функционисању свих запослених портира у
Стационару, одговорности и ажурности у испуњавању свакодневних радних обавеза и брине
се о спровођењу мера заштите од пожара;

врши обилазак круга најмање једанпут у току од 24 часа, а по потреби и више пута;
послове наведене у претходном ставу обавља ван редовног радног времена послова портир/

чувар под посебним условима рада остварује свакодневну непосредну сарадњу са главним
техничарем Клинике, главним техничарима Стационара Београд и/ или Стационара
Падинска Скела;

организује благовремено непрекидни сменски рад портира у портирници Београд/Падинска
Скела;

врши пријем странака и даје потребна обавештења;
надгледа улазак и излазак лица
води евиденцију о уласку и изласку странака;
води евиденцију о уласку и изласку лица;
контролише и надзире рад алармног система објекта, заштићеног подручја итд.;

 обавештава надлежне Службе у случају опасности;
прима пошту и остале писмене отправке;
прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима.
Проверава, контролише , а по потреби евидентира улазак и излазак лица која нису запослена

у Клиници и свих возила;
Упућује пацијенте , Службена у друга лица, као и лица која су у пратњи пацијената

надлежном здравственом раднику у Клиници;
У оквиру прописа о заштити од пожара, проверава и контролише спровођење прописаних

мера заштите од пожара;
Упозорава запослене и друга лица у случају евентуалног непоступања или кршења мера и

прописа о заштити од пожара;
О уоченим проблемима у раду обавештава начелника Одељења;
Рукује опремом за заштиту од пожара и непосредно интервенише у случају пожарне

опасности;
доставља месечни извештај Начелнику Одељења коме одговара за свој рад.
Обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу Начелника Одељења и помоћника

директора за немедицинске послове.

252. Портир / Чувар у посебним условима рада

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
средње образовање

или
 основно образовање
Посебни услови рада
у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за

двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

б) Опис послова:
врши пријем странака и даје потребна обавештења;
надгледа улазак и излазак лица
води евиденцију о уласку и изласку странака;
води евиденцију о уласку и изласку лица;
контролише и надзире рад алармног система објекта, заштићеног подручја итд.;
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7. СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

 обавештава надлежне Службе у случају опасности;
прима пошту и остале писмене отправке;
прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима.
Проверава, контролише , а по потреби евидентира улазак и излазак лица која нису запослена

у Клиници и свих возила;
Упућује пацијенте , Службена у друга лица, као и лица која су у пратњи пацијената

надлежном здравственом раднику у Клиници;
У оквиру прописа о заштити од пожара, проверава и контролише спровођење прописаних

мера заштите од пожара;
Упозорава запослене и друга лица у случају евентуалног непоступања или кршења мера и

прописа о заштити од пожара;
О уоченим проблемима у раду обавештава пословођу и начелника Одељења;
Рукује опремом за заштиту од пожара и непосредно интервенише у случају пожарне

опасности;
Обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу пословође, Начелника Одељења и

помоћника директора за немедицинске послове.

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Психолог специјалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – управник
Службе

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена
одређена специјализација за здравствене сараднике,
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 одређена специјализација за здравствене
сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.

253. Психолог специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију – управник Службе

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо

образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за



333

здравствене сараднике, 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 одређена специјализација за
здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
распоређује здравствене сараднике по Службама и Одељењим Клинике у скаду са захтевима

посла (Служба клиничких Одељења, дневна Болница,Служба за ванболничку здравствену
заштиту, Служба за научно-истраживачку, образовну и публицистичку делатност)

руководи и координира радом организационих јединица које чине Службу здравствених
сарадника

учествује у израду методологије истраживања, припреми и спровођењу  пројеката Клинике
остварује сарадњу из делокруга рада Службе са другим организационим јединицама Клинике
непосредно руководи Одељењем за психологију
успоставља и реализује контакте са институцијама и установама чији су статус, делатност и

програми рада и развоја са становишта научно-истраживачке, експертизне, образовне и
пратеће стручне медицинске делатности, компатибилни са делатношћу Клинике

учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Одељења
и Клинике

учествује у раду Стручног колегијума
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
обавља и друге послове по налогу директора Клинике, коме и одговара за свој рад.

7.1. Одељење за психологију

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство

Психолог специјалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена
одређена специјализација за здравствене сараднике,
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 одређена специјализација за здравствене
сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
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стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.

Психолог специјалиста у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена
одређена специјализација за здравствене сараднике,
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 одређена специјализација за здравствене
сараднике, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.

Психолог у болничким
установама у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

254. Психолог специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо

образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за
здравствене сараднике, 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 одређена специјализација за
здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
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Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.

б) Опис послова:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
обавља   самосталну  психодијагностичку  експлорацију  пацијената и сачињава налаз и

мишљење на захтев лекара специјалисте психијатра/неуропсихијатра
учествује у раду мултидисциплинарног тима у својој организационој јединици на којој је

ангажован или посебно формираног мултидисциплинарног тима који по потреби одређује
директор Клинике

обавља психотерапијски и супортативни рад (индивидуални и групни)
врши психолошку подршку пацијената у оквиру њиховог процеса лечења
обавља и/или учествује у саветодавном раду са породицама пацијената
учествује као ментор у едукацији дипломираних психолога и/или психолога на

специјализацији, волонтера, стажера и студената на клиничкој пракси
остварује сарадњу из делокруга рада са другим организационим јединицама Клинике и

другим здравственим установама
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Службе,

Одељења и Клинике
води одговарајућу документацију
обавља и друге послове по налогу управника Службе, којима и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

255. Психолог специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама
које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо

образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за
здравствене сараднике, 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 одређена специјализација за
здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом;
специјализација из медицинске психологије.

б) Опис послова:
обавља   самосталну  психодијагностичку  експлорацију  пацијената и сачињава налаз и

мишљење на захтев лекара специјалисте психијатра/неуропсихијатра
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учествује у раду мултидисциплинарног тима у својој организационој јединици на којој је
ангажован или посебно формираног мултидисциплинарног тима који по потреби одређује
директор Клинике

обавља психотерапијски и супортативни рад (индивидуални и групни)
врши психолошку подршку пацијената у оквиру њиховог процеса лечења
обавља и/или учествује у саветодавном раду са породицама пацијената
учествује као ментор у едукацији дипломираних психолога и/или психолога на

специјализацији, волонтера, стажера и студената на клиничкој пракси
остварује сарадњу из делокруга рада са другим организационим јединицама Клинике и

другим здравственим установама
ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење

чији састав одређује директор Клинике
учествује у организацији и спровођењу научно-истраживачког и едукативног рада Службе,

Одељења и Клинике
води одговарајућу документацију
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, којима и одговара за свој рад, а

према потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и
колективним уговорима.

256. Психолог у болничким установама у специјализованим психијатријским болничким
установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање
пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној
фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
учествује у психодијагностичку експлорацију пацијената под супервизијом специјалисте

медицинске психологије и сачаињава налаз и мишљење на захтев лекара специјалисте
психијатра/неуропсихијатра

учествује у раду мултидисциплинарног тима у својој организационој јединици на којој је
ангажован или посебно формираног мултидисциплинарног тима који по потреби одређује
директор Клинике

учествује у раду креативних радионица у процесу рехабилитације и ресоцијализације
пацијената

води одговарајућу документацију
обавља и друге послове по налогу супервизора специјалисте медицинске психологије и

начелника Одељења, а према потребама процеса и организације рада у складу са радно-
правним прописима и колективним уговорима.

7.2. Одељење за социјални рад и специјалну едукацију и рехабилитацију

Назив радног места Стручна спрема/образовање/додатна
знања/испити/радно искуство
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Социјални радник у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију – начелник
Одељења

Високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
на вишој школи у трајању до две године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит, у складу са законом.

Социјални радник у
специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно
на вишој школи у трајању до две године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

Дефектолог

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005.
изузетно:
на студијама првог степена по пропису који уређује

високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању до три године, по

пропису
који је уређиво високо образовање до 10. септембра

2005.
године и радно искуство на тим пословима стечено

до дана
ступања на снагу ове уредбе

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

Специјални педагог у
болничким установама у

Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
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специјализованим
психијатријским болничким
установама које су
организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без
пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести
зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију
и психосоцијалну
рехабилитацију

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

Додатна знања/испити/радно искуство
стручни испит, у складу са законом.

257. Социјални радник у специјализованим психијатријским болничким установама које су
организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за
форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију –
начелник Одељења

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:
на вишој школи у трајању до две године по пропису који је уређивао високо образовање до

10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова: поред послова своје струке, обавља и следеће послове:
руководи, планира, координира и контролише стручни рад Одељења
у договору са управником Службе распоређује здравствене сараднике (социјалне раднике и

специјалне педагоге, дефектологе) по Службама и Одељењим Клинике у скаду са захтевима
посла

организује и учествује у едукацији и научно-истраживачком раду на нивоу Одељења и
Клинике

одговоран је и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада на нивоу Одељења
прави распоред практичног рада и учествује у супервизији и едукацији дипломираних

социјалних радника и специјалних педагога, волонтера, стажера и студената у оквиру праксе
у Клиници

остварује сарадњу из делокруга рада Одељења са другим организационим јединицама
Клинике и другим здравственим установама

обавља и друге послове по налогу управника Службе здравствених сарадника, коме и
одговара за свој рад.

258. Социјални радник у специјализованим психијатријским болничким установама које су
организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка,
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за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за
форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:
на вишој школи у трајању до две године по пропису који је уређивао високо образовање до

10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
самостално прикупља и обрађује социоанамнестичке податке, сачињава налаз и мишљење

као и предлог мера за решавање конкретних проблема из домена своје струке
остварује сарадњу са установама и Службама из система социјалне заштите, Службама

социјалног осигурања, полицијом, тужилаштвом и другим правосудним органима,
амбасадама и конзуларним представништвима, међународним владиним, невладиним и
другим хуманитарним организацијама, ради остваривања права и/или обезбеђивања подршке
и помоћи пацијентима

врши истраживање и извештавање у случају злостављања и занемаривања
у сарадњи са пацијентима, њиховим породицама и социјалним Службама креира планх

активности у вези са спровођењем мера социјалне заштите (збрињавање у установама
социјалне заштите, прихватилиштима, доставља документацију од значаја за реализацију
смештаја која се може обезбедети у Клиници)

самостално обавља саветодавни рад са пацијентима и њиховим породицама, обавља
индивидуални и групни социотерапијски рад (велике групе, групе отпуштених пацијената и
др.)

обавља психотерапијски рад (индивидуални и групни) у складу са стеченом едукацијом из
психотерапије

учествује у раду стручног тима, терапијске заједнице и великих група, као и у посебно
формираном мултидисциплинарном тиму по указаној потреби на нивоу Клинике у циљу
промоције менталног здравља

ако је лиценцирани вештак, учествује у раду Комисија за судско-психијатријско вештачење
чији састав одређује директор Клинике

учествује у едукацији дипломираних студената, волонтера, стажера и студената из области
социјалног рада

води одговарајућу документацију
обавља и друге по налогу начелника Одељења, којем и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

259. Дефектолог

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

изузетно:
 на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.

септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређиво високо

образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе

Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
обавља информативни интервју, сакупља податке од значаја за планирање

социорехабилитационих интервенција са пацијентима у индивидуалном и групном раду,
сачињава налаз, мишљење и предлог мера у оквиру своје струке

у координацији са лекаром специјалистом психијатром/неуропсихијатром организује циљане
едукативне групе ради подршке пацијентима у креирању активности дневног живота,
решавања свакодневних практичних проблема и одржавања здравља, реедукација и
превенција поремећаја понашања;спроводи стимулацију когнитивних функција, кроз
различите вежбе за побољшање мишљења, памћења, концентрације

обавља рад у креативним, едукативним, окупационим, фискултурним и другим културно-
забавним радионицама у процесу рехабилитације, ресоцијализације и рекреације пацијената

организује и учествује у спортским играма пацијената, креира програм окупационе терапије,
а на основу индивидуалног плана рехабилитације

учествује у раду мултидисциплинарног тима у оквиру своје организационе јединице
по указаној потреби и на налог начелника Одељења сарађује са установама ван Клинике ради

остваривања права пацијената у заједници
води одговарајућу документацију
обавља и друге по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.

260. Специјални педагог у болничким установама у специјализованим психијатријским
болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја
у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију

а) Стручна спрема/образовање/додатна знања/испити/радно искуство:
Високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

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

високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит, у складу са законом.

б) Опис послова:
обавља информативни интервју, сакупља податке од значаја за планирање

социорехабилитационих интервенција са пацијентима у индивидуалном и групном раду,
сачињава налаз, мишљење и предлог мера у оквиру своје струке
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у координацији са лекаром специјалистом психијатром/неуропсихијатром организује циљане
едукативне групе ради подршке пацијентима у креирању активности дневног живота,
решавања свакодневних практичних проблема и одржавања здравља, реедукација и
превенција поремећаја понашања;спроводи стимулацију когнитивних функција, кроз
различите вежбе за побољшање мишљења, памћења, концентрације

обавља рад у креативним и едукативним радионицама у процесу рехабилитације,
ресоцијализације и рекреације пацијената те у складу са могућностима пацијената организује
ванинституционалне активности као што су одлазак у позоришта корисника и чланова
њихових породица, посете разним установама културе која поред наведених има повољан
утицај на процес

организује и учествује у спортским играма пацијената, креира програм окупационе терапије,
а на основу индивидуалног плана рехабилитације

учествује у раду мултидисциплинарног тима у оквиру своје организационе јединице
по указаној потреби и на налог начелника Одељења сарађује са установама ван Клинике ради

остваривања права пацијената у заједници
води одговарајућу документацију
обавља и друге по налогу начелника Одељења, коме и одговара за свој рад, а према

потребама процеса и организације рада у складу са радно-правним прописима и колективним
уговорима.




