
 

Текст огласа: 

Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ – 

Палилула, Београд 

ул. Кнез Данилова бр.16 

 

 

ЈЕДАН СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни 

испит, специјализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен 

стручне спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање 

рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
 

Опис послова: 

организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и 

породице 

 ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на 

спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у 

складу са прописима и планом рада службе 

 врши дијагностику и благовремено лечење пацијената 

  указује хитну медицинску помоћ 

 упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским 

индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и 

предлоге за наставак лечења пацијента 

 прописује лекове и медицинска средства 

 спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља 

 У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента 

на секундарни и терцијарни ниво 

 на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране 

медицине упућује пацијента на терцијарни ниво 

  води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, 

фактурише здравствене услуге које пружа 

 први и поновни лекарски преглед, 

 лекарски преглед трудница, 

 у оквиру рада гинеколошке амбуланте, 

 ради на раном откривању малигних обољења кроз систематске прегледе, 

 систематски гинеколошки преглед, 

 вођење порођаја код хитних пацијената у ДЗ, 

 први лекарски преглед после порођаја, 

 контролни лекарски прегледи, 

 сви прегледи из домена струке, 

 колпоскопски преглед, Шилеров тест, 

 фактурише пружене здравствене услуге 

 врши прегледе, даје мишљења на захтев инвалидских и пензионих комисија, 

 ради и друге послове из домена своје струке  по налогу непосредног 

руководиоца и Начелника службе коме је одговоран за свој рад. 



 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 

фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,  

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и 

фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 

се не враћају кандидатима.  

 

ЈЕДАН СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни 

испит, специјализација из офталмологије, VII/2 степен стручне 

спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на 

рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
 

Опис послова: 

 Врши превентивне и куративне офталмолошке прегледе свих популационих 

група 

 врши по потреби   све офталмолошке прегледе радника, као и радника који раде 

или ће радити у условима штетним по здравље и даје мишљење о њиховој 

способности у оквиру консултативних прегледа за потребе службе за 

здравствену заштиту радника, 

 врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, 

 врши прегледе оболелих ради лечења и кориговања вида, 

 врши циљане офталмолошке прегледе на захтев других лекара и по извршеном 

прегледу даје мишљење, 

 предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању 

пацијента 

 ради у комисијама са посебним програмима у складу са позитивним законским 

прописима, одлукама органа управљања и директора Дома здравља, 

 фактурише здравствене услуге које пружа 

 ради и друге послове из области своје струке по налогу непосредног 

руководиоца и Начелника службе којима је одговоран за свој рад. 

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 

фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,  

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и 

фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 

се не враћају кандидатима.  

 

ЈЕДАН СПЕЦИЈАЛИСТА ПСИХИЈАТРИЈЕ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни 

испит, специјализација из психијатрије, VII/2 степен стручне 



спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на 

рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
 

Опис послова: 

 врши преглед и дијагностиковање болесника у ординацији, 

 бави се психотерапијским третманом пацијента, 

 учествује у тимској обради, 

 преписује медикаментозну терапију, 

 предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању 

пацијента 

 врши консултативни преглед из области неуропсихијатрије, по потреби врши 

психијатријске прегледе радника, као и радника који раде или ће радити у 

условима штетним по здравље и даје мишљење о њиховој способности у оквиру 

консултативних прегледа за потребе службе за здравствену заштиту радника, 

 сарађује са здравственим и другим установама у решавању 

неуропсихијатријских проблема, 

 обавља и друге послове из своје струке, врши истраживања и анализе из 

области неуропсихијатрије, 

 ради у комисијама у складу са законским прописима, 

 фактурише здравствене услуге које пружа 

 ради и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног 

руководиоца и  Начелника службе, којима је одговоран за свој рад. 

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 

фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,  

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и 

фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 

се не враћају кандидатима.  

 

ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни 

испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или Решење о упису у 

Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 

Windows окружење). 
 

Опис послова: 

 организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и 

породице 

 ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на 

спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у 

складу са прописима и планом рада службе 

 врши дијагностику и благовремено лечење пацијената 

 указује хитну медицинску помоћ 



 упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским 

индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и 

предлоге за наставак лечења пацијента 

 прописује лекове и медицинска средства 

 спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу 

превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, 

упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање 

препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите 

 У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента 

на секундарни и терцијарни ниво 

 на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране 

медицине упућује пацијента на терцијарни ниво 

 води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, 

фактурише здравствене услуге које пружа  

 даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, 

ради у комисијама и на посебним програмима, 

 издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени 

захтев код одређених случајева болести и повреда, 

 у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој 

јединици, 

 прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских 

стандарда, 

 обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног 

руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад. 

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и 

фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 

се не враћају кандидатима.  

 

ЈЕДАН МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР-ФАРМАЦЕУТ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршен Фармацеутски факултет, смер биохемичар, 

положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или 

Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни 

пакет MS Office и Windows окружење). 
 

Опис послова: 

 одговоран је и учествује у раду свих анализа које се раде у лабораторији, 

 припрема стандарде и растворе за рад, контролне серуме и калибраторе, 

 стара се о квалитетном и ефикасном раду лабораторијских анализа, 

 контролише тачност анализа помоћу стандардних серума, 

 ради са токсичним инфективним и корозивним материјалом, 

 ради са аутоматизованим апаратима и учествује у њиховом одржавању, 

 апликује тестове на аутоматизованим апаратима,  

 врши верификацију (потписивање) и оверу лабораторијских резултата, 



 мења опсеге референтних вредности по потреби у договору са начелником 

Службе, 

 врши обуку, 

 одговоран је за стручни рад својих сарадника и учествује у здравствено-

васпитном раду, 

 ради и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца и  

Начелника службе којима је одговоран за свој рад. 

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и 

фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 

се не враћају кандидатима.  

 

ЈЕДАН ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршена Виша медицинска школа, лабораторијског 

смера, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, лиценца 

или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару 

(основни пакет MS Office и Windows окружење).  
 

Опис послова: 

 учествује у раду сложених хематолошких и биохемијских анализа, 

 ради на аутоматизованим апаратима, 

 ради све послове описане код лабораторијског техничара, 

 за свој рад одговоран је одговорном лаборанту, непосредном руководиоцу и  

Начелнику службе. 

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору, 

фотопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити 

неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.  

 

ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ 

КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, положен стручни 

испит, IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ 

категорије, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада 

на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).  
 

Опис послова: 

 обавља административни посао у служби кућног лечења и медицинске неге и у 

стану болесника, предузима све неопходне мере, 



 даје инфузионе растворе у стану, 

 даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану, 

 ставља фиксациони завој, 

 врши обраду декубитиса и других рана у стану, 

 врши давање серума, 

 врши скидање конаца, 

 врши катетеризацију и замену катетера, 

 спроводи терапију са кисеоником, 

 учествује у здравствено-васпитном раду, 

 ради ЕКГ снимање, 

 фактурише пружене здравствене услуге 

 израђује месечне и тромесечне извештаје, 

 управља санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговорност, 

 учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно 

збрињавање, пружање подршке породици оболелог, 

 ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и 

начелника службе којима је одговоран за свој рад. 

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору, 

фотопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити 

неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.  

 

ДВА ВОЗАЧА 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД 

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО 

УСЛОВИ: Завршена средња школа,  III или IV степен стручне 

спреме, возачки испит „Б“ категорије, познавање рада на рачунару 

(основни пакет MS Office и Windows окружење).  
 

Опис послова: 

 обавља све послове возача у Дому здравља, 

 води евиденцију пређених километара и утрошка горива и мазива, 

 обавља све послове на прању, чишћењу и подмазивању возила, 

 одржава чистоћу паркинг преостора у оквиру организационе јединице 

 врши дневне прегледе возила пре, за време и после употребе, 

 ради и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног 

руководиоца и Начелника службе којима је одговоран за свој рад. 

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 

школи, фотопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. 

Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.  

 

 

 



Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, 

поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др 

Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. 

ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ 

КОНКУРИШЕ. 

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља 

www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат. 
 

 

        Д И Р Е К Т О Р   

 

               Др Александар Стојановић 


