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На основу члана 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14-одлука 

УС,113/17), члана 32. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.113/17),  

члана 125. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019),члана 1. Правилника о 

условима и начину унутрашње организације здравствених установа ("Сл. гласник РС", бр. 43/2006 

и 126/2014), члана 1. Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама 

у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/17,  6/18 и 43/18  - даље: Уредба) и члана 22. став 1. 

тачка 4. Статута  Института за ментално здравље, на основу претходне сагласности Управног 

одбора Института од 30.04.2020. године и затражених мишљења репрезентативних синдиката, 

након извршених измена и допуна усвојених 26.04.2021. године, в.д.  директора  Института за 

ментално здравље,  дана 28.04.2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 

ИНСТИТУТУ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

-пречишћен текст- 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник) у Институту 

за ментално здравље (у даљем тексту: Институт), утврђују се:  

 организационе јединице и њихов делокруг рада; 

 радна места у организационим јединицама; 

 описи  послова који се обављају на радним местима;  

 врста и степен стручне спреме односно образовања; 

 број извршилаца по радним местима и  

 други посебни услови за рад на тим пословима.  

 

Члан 2. 

Унутрашња организација Института утврђена је у складу са одредбама законских и подзаконских 

прописа, применом начела рационалности, функционалности и ефикасности, ради ефикасног и 

стручног обављања делатности Института, као и остваривања пуне ангажованости свих 

запослених у јединствено организованом процесу рада, у циљу извршавања свих послова и 

задатака утврђених законом и Статутом. 

 

Члан 3. 

Институт  је здравствена установа терцијарног нивоа  која обавља високоспецијализовану 

специјалистичко - консултативну и стационарну здравствену делатност  из области психијaтрије 

одраслих, дечје и адолесцентне психијатрије, болести зависности, клиничке психологије, 

епилептологије и клиничке неурофизиологије, психофармакологије, психотерапије, превенције 

менталних поремећаја и заштите и унапређења менталног здравља. 

 

Члан 4. 

У обављању здравствене делатности, Институт пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и 

рехабилитационе услуге из следећих области: 

1) психијатрије;  

2) неуропсихијатрије; 

3) дечије психијатрије;  

4) болести зависности; 

5) клиничке неурофизиологије; 

6) клиничке психофармакологије; 

7) психотерапије; 

8) клиничке психологије; 

9) медицинске биохемије; 
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10) медицинског снабдевања – фармацеутске делатности (клиничке фармакологије и 

медицинског снабдевања). 

 

Члан 5. 

У оквиру здравствене делатности, Институт се бави: 

1) лечењем менталних поремећаја примењујући утврђене стручне и доктринарне 

критеријуме, односно принципе добре клиничке праксе; 

2) превенцијом менталних поремећаја и унапређењем менталног здравља; 

3) спровођењем мера спречавања могућих компликација и последица при пружању 

здравствене заштите, као и мера опште сигурности за време боравка грађана у 

Институту и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера; 

4) организовањем и спровођењем унутрашње провере квалитета стручног рада;    

 

Члан 6. 

У научноистраживачкој делатности Института обављају се послови основних научних и 

клиничких истраживања у областима психијатрије,неуропсихијатрије,дечије и адолесцентне 

психијатрије, болести зависности,клиничке неурофизиологије,клиничке психофармакологије, 

психотерапије,клиничке психологије и медицинске биохемије по принципима добре научне 

праксе; 

 

Члан 7. 

Институт обавља и образовну делатност, у складу са законским прописима и наставна је база 

неколико факултета Универзитета у Београду: Медицинског факултета, Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, Факултета политичких наука, Филозофског факултета, школа других 

универзитета: Департмана за психологију и Департмана за социјални рад Универзитета 

Сингидунум, као и других школа: Високе струковне школе за социјални рад, Средње, Више и 

Високе медицинске школе струковних студија. 

У оквиру образовне делатности, Институт се бави образовањем (основне и последипломске 

студије), континуираном едукацијом, специјализацијом и ужом специјализацијом за своје и 

здравствене раднике и здравствене сараднике других здравствених установа и других правних 

субјеката. 

 

 

Члан 8. 

У Институту се обављају и немедицински послови који употпуњују потпуно извршавање  основне 

делатности  и обухватају правне, кадровске, административне, финансијске и техничке послове. 

 

 

II  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 9. 

Ради што ефикаснијег, стручно-квалитетнијег и рационалнијег извршавања послова из своје 

делатности, у Институту се образују  организационе јединице -клинике и службе. 

Поред клиника и служби, као ширих организационих јединица, формирају се уже и организационе 

јединице према областима здравствене заштите, односно специјалностима и то: одељења, одсеци 

и кабинети.  

Организационе јединице из става 1. и 2. овог члана, као носиоци делатности Института, морају 

испуњавати законске услове за њихово организовање и рад. 

 

Члан 10. 

У Институту се организују следеће организационе јединице: 

1. УПРАВА 

2. КЛИНИКА ЗА ОДРАСЛЕ 

1) Клиничко одељење за психотичне поремећаје; 
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2) Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећаје; 

3) Дневна болница за одрасле: 

(1) Дневна болница за психотичне поремећаје; 

(2) Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности; 

(3) Дневна болница за афективне поремећаје; 

 

4) Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе: 

(1) Кабинет за брак и породицу; 

(2) Кабинет за перинаталну и репродуктивну психијатрију; 

(3) Кабинет за судску психијатрију; 

(4) Кабинет за треће доба; 

(5) Кабинет за психотерапију; 

 

3. КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ  

1) Клиничко одељење за болести зависности; 

2) Дневна болница за болести зависности „Прим. др Зоран Станковић“; 

3) Дневна болница за болести зависности „Прим. др Бранко Гачић“  

4) Дневна болница за болести зависности у адолесценцији  

 

4. КЛИНИКА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ  

1) Клиничко одељење за децу и омладину; 

2) Дневна болница за децу „Проф. др Светомир Бојанин“; 

3) Дневна болница за адолесценте; 

4) Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе. 

 

5. ОДСЕК ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ   

„Проф. др Драгослав Ерцеговац“ 

 

6. ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ „Проф. др Славка Морић-Петровић“ 

 

7.  СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ (АПОТЕКА) И ЛАБОРАТОРИЈСКУ 

ДИЈАГНОСТИКУ 

(1) Кабинет за клиничке студије 

 

8.  СЛУЖБА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ    

„Проф. др Предраг Каличанин“ 

(1) Кабинет за образовну делатност 

 

9.  ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ  ПОСЛОВЕ 

 

10.  ОДСЕК ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ПОСЛОВА 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Члан 11. 

Управа руководи Институтом у свим областима његове делатности.  

Управу Института чине директор, помоћници  директора,  главна сестра/главни техничар 

Института и пословни секретар. 

Делатност управе је руковођење Институтом, непосредно или на основу пренетих овлашћења од 

стране директора, у свим областима регистроване делатности, у складу са законским прописима, 

Статутом и овим правилником. 
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Члан 12. 

Радом организационих целина из члана 10. овог правилника руководе руководиоци  

организационих јединица, који  могу обављати више функција и одговорни су у предузимању мера 

за организацију, координацију и несметано функционисање процеса рада организационог дела 

којим руководе, у складу са законом и општим актима Института.  

 

IV УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 

Члан 13. 

Радни однос може да се заснује са лицем које има најмање 15 година живота и има општу 

здравствену способност утврђену од стране надлежне здравствене установе – општи услови за 

заснивање радног односа. 

 

Члан 14. 

За обављање појединих послова утврђују се посебни услови у зависности од сложености послова, 

услова рада, одговорности и других обележја значајних за успешно обављање послова, а односе 

се на:  

- врсту и степен стручне спреме;  

- радно искуство;  

- посебна додатна знања и стручну оспособљеност;  

- стручне и друге неопходне испите. 

 

Члан 15. 

У радни однос може бити примљено лице под условом да испуњава опште  и посебне услове 

утврђене законом и овим Правилником. 

Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси  директор Института.   

Попуњавање радних места врши се на начин утврђен законом и  Посебним колективним уговором 

за здравствене установе чији јеоснивач Република Србија, аутономна покрајина и  јединица 

локалне самоуправе. 

 

Члан 16. 

Попуњавање радних места врши се заснивањем радног односа на неодређено време ако радно 

место није попуњено, ако су обезбеђена средства за остваривање права запослених на том радном 

месту,  ако су испуњени и други услови у погледу допуштености попуњавања радних места 

прописаних законом и ако је, по броју и структури, у оквиру Кадровског плана за сваку 

календарску годину. 

 

 

V ВРСТE РАДНОГ ОДНОСА И РАДНО ВРЕМЕ 

 

Члан 17. 

Радни однос у Институту може да се заснује на одређено и неодређено време, са пуним, непуним 

и скраћеним радним временом, у складу са законом и подзаконским актима.  

 

Члан 18. 

Запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима на којима 

и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава 

и опреме личне заштите, постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог (даље: радна 

места са повећаним ризиком) скраћује се радно време сразмерно штетном дејству услова рада на 

здравље и радну способност запосленог, у складу са законом и Посебним колективним уговором 

за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица 

локална самоуправе, односно другим важећим прописом који регулише скраћено радно време за 

запослене у здравственим установама.  
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Радно време запосленог, у складу са важећим прописима, скраћује се сразмерно штетном дејству 

услова рада на здравље и радну способност запосленог, у складу са извршеном проценом ризика 

и стручном анализом надлежног здравственог органа.  

 

Члан 19. 

Приликом заснивања радног односа са новим запосленим, на свим пословима, осим руководећих, 

радни однос се заснива са пробним радом, на начин и у трајању утврђеним овим правилником. 

Надлежни орган за праћење и оцењивање пробног рада запосленог је комисија коју образује 

директор.  

 

VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 20. 

Запослени је дужан да, у обављању својих послова,  поступа по закону, правилима струке и 

кодексом понашања донетим у складу са законом,  као и да предузима све мере и радње које 

омогућавају свим корисницма услуга и другим правним и физичким лицима да остваре своја, 

законом и другим прописима, гарантована права и интересе. 

 

Члан 21. 

Запослени су дужни да обављају своје послове у складу са важећом здравственом доктрином и 

кодексом професионалне етике.  

За свој рад здравствени радници преузимају стручну, етичку, казнену и материјалну одговорност.  

 

Члан 22. 

Запослени су одговорни  за законитост, стручност и делотворност свог рада, за благовремено, 

рационално, економично и квалитетно извршавање послова, поштовање радног времена, реда и 

дисциплине, за хуман однос према корисницима услуга и поштовање њихове личности, сагласно 

општим актима Института и прописима којима се та питања ближе уређују. 

 

Члан 23. 

Запослени су дужни да поштују циљеве, интересе, углед и интегритет Института и дају 

максималан  допринос у остварењу његове мисије и визије обављајући послове у складу са општим 

актима, процедурама и упутствима каоја се примењују у  Институту. 

 

Члан 24. 

Запослени су дужни да извршавају налоге непосредних руководилаца који су дати у оквиру 

овлашћења која произилазе из прописа или правила струке, односно из описа послова које 

запослени обављају на свом радном месту. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

Након ступања на снагу овог правилника закључиће се анекси уговора о раду са оним запосленима  

код којих је дошло до измена уговорених услова рада у складу са чланом 171. Закона о раду. 

 

Члан 26. 

Саставни део овог правилника је Распоред по организационим јединицам са називом, описом 

послова и бројем извршилаца, врстом и степеном захтеване стручне спреме, односно образовања, 

радним искуством и другим потребним условима за рад на тим пословима и Табеларни преглед 

послова са шифром занимања и бројем извршилаца. 
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Члан 27. 

На све што није предвиђено овим правилником примењују се непосредно одредбе Закона о раду, 

Закона о запосленим у јавним службама и Посебног  колективно уговора за здравствене установе 

чији јеоснивач Република Србија, аутономна покрајина и  јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 28. 

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово 

доношење.  

Члан 29. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли 

Института.  

 

Члан 30. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организацији и 

систематизацији послова од 12.03.2019. године са свим изменама и допунама. 

 

Члан 31. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли 

Института 

 

 

 

                                                                                               ВД  Д И Р Е К Т О Р А   

  

                                                                             ______________________________________ 

                                                                             Проф. др Милица Пејовић Милованчевић 

 

 

 

 

Овај правилник је објављен на интернет страници Института за ментално здравље.  
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                     РАСПОРЕД ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

са називом и описом послова, врстом и степеном захтеване стручне спреме, односно образовања, 

радним искуством и другим потребним условима за рад на тим пословима 

 

1. УПРАВА 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршила

ца 

1. Директор Института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За директора Института може бити именовано 

лице које, поред законом прописаних општих 

услова, има: 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама 

по пропису које уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године и завршена специјализација из 

психијатрије, неуропсихијатрије или 

дечије психијатрије Института; 

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) из других области по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године и 

завршена специјализација из гране 

медицине која је из делатности 

Института; 

- на основним студијама из области 

медицине, у трајању од најмње пет 

година по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација 

психијатрије, неуропсихијатрије или 

дечије психијатрије; 

- на основним студијама из других области 

у    трајању од четири године, економија 

или право, по попису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 

2005. године 

1 

Додатна знања/ 

испити/радно 

искуство/здравствена 

способност 

за здравствене раднике: 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- специјалистички испит, 
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- научни степен доктора медицинских 

наука и звање наставника медицинског 

факултета 

за  остале образовне профиле; 

- акредитована едукација из здравственог 

менаџмента; 

- најмање пет година радног искуства из 

области здравствене заштите 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

2. Помоћник директора 

Института 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама из 

области медицине по пропису које уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена специјализација из 

психијатрије, неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије; 

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) из других области 

друштвено хуманистичких наука, природно 

математичких, техничко – технилошких и 

организационих наука по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

- на основним студијама из области медицине, 

у трајању од најмње пет година по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије, дечије психијатрије или 

неурологије; 

- на основним студијама из других области у    

трајању од четири године, економија или 

право, по попису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године 

2 

 

 

 Додатна знања/ 

испити/радно 

искуство/ здравствена 

способност 

за здравствене раднике: 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

за здравствене раднике и остале образовне 

профиле; 

- најмање пет година радног искуства из 

области здравствене заштите 
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- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главна сестра/главни 

техничар Института 

 

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 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 

трајњу од  четири године и најмање 20 година 

радног искутва у области здравствене 

заштите.“ 

1 

Додатна знања/ 

испити /радно 

искуство/ здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање пет година радног искуства у 

области здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

4. Заменик главне сестре 

/техничара Института 

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 најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године 

1 

Додатна знања/ 

испити /радно 

искуство/ здравствена 

способност 

- стручни испит 

- лиценца 

- најмање пет година радног искуства у 

области здравствене заштите 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пословни секретар 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 

1 

Додатна знања/ 

испити/радно 

искуство/ здравствена 

способност 

- знање рада на рачунару; 

- знање страног језика. 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

6. 

- Технички секретар -

административни 

референт 

-  

 

- средње образовање;  

изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања на снагу 

ове уредбе 

 

- Додатна знања / 

испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- знање рада на рачунару 

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

1.      ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: организује рад и руководи процесом рада у Институту; координира 

рад унутрашњих организационих јединица и именује руководиоце унутрашњих организационих 

јединица; спроводи утврђену пословну и здравствену политику; обавља све послове утврђене 

Статутом Института у складу са позитивним законским прописима, и то: предлаже програм рада 

Института и предузима мере за његово спровођење; извршава одлуке Управног и Надзорног 

одбора; подносни Управном одбору писмени тромесечни, односно шестомесечни извештај о 

пословању Института; доноси акт о организацији и систематизацији послова у Институту; 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 

Института; обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Институту у случају штрајка, 

у складу са законом; одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу 

са законом; одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење 

унутрашње провере квалитета стручног рада; одговара за извршавање судских одлука и налога 

инспекцијских и других законом овлашћених органа; присуствује седницама Управног и 

Надзорног одбора као и седницама стручног савета, без права одлучивања. Пријављује сумњу на 
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злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Сазива и руководи седницама Стручног 

колегијума Института. 

 

2.      ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА: извршава налоге директора здравствене установе и 

учествује у спровођењу одлука органа управљања; пружа стручну помоћ директору  Института у 

руковођењу у области медицинских и немедицинских послова; 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 и даје одговарајуће предлоге директору; замењује директора у његовом одсуству. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу директора Института. Члан је Стручног колегијума Института. 

 

3.  ГЛАВНА СЕСТРА / ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ИНСТИТУТА: 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.; организује и прати спровођење 

приправничке обуке приправника са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера; 

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; утврђује 

оправданост захтева за требовање медицинског материјала и одређује приоритете; врши контролу 

и надзор над стручним радом запослених здравствених радника са вишом и средњом стручном 

спремом, врши контролу правилног вођења и обраде прописане медицинске документације из 

домена своје одговорности; организује несметано одвијање дежурства медицинских сестара-

техничара и контролише њихову реализацију; прати и контролише спровођење школовања и 

организује и спроводи едукацију радника; организује увођење у посао запослених медицинских 

радника са вишом и средњом стручном спремом; контролише спровођење практичне обуке и у том 

смислу непосредно сарађује са Вишом и Средњом медицинском школом; организује стручне 

састанке, предавања, учествује у припреми плана стручног усавршавања и едукације медицинских 

сестара/техничара; води евиденцију стручног усавршавања медицинских сестара/техничара; члан 

је комисије за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција; требује оброке за болеснике 

по стандардном јеловнику и врши увид у контролу квалитета и квантитета испоручених оброка; 

прати спровођење здравствене неге, остварење медицинских услуга и анализу рада сестринске 

службе; учествује у раду стручног колегијума; учествује у програмима примарне превенције; за 

свој рад непосредно је одговорна директору Института. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института.Члан је 

Стручног колегијума Института. 

 

4.    ЗАМЕНИК ГЛАВНЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА ИНСТИТУТА: замењује главну медицинску 

сестру-техничара Института у одсутности; са главном медицинском сестром-техничаром 

Института организује, руководи и координира процес рада запослених здравствених радника са 

вишом и средњом стручном спремом; утврђује оправданост захтева за требовање медицинског 
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материјала и одређује приоритете; врши контролу и надзор над стручним радом запослених 

здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом, врши контролу правилног вођења 

и обраде прописане медицинске документације из домена своје одговорности; организује 

несметано одвијање дежурства медицинских сестара/техничара и контролише њихову 

реализацију; прати и контролише спровођење школовања и организује и спроводи едукацију 

радника; организује увођење у посао запослених медицинских радника са вишом и средњом 

стручном спремом; контролише спровођење практичне обуке и у том смислу непосредно сарађује 

са Вишом и Средњом медицинском школом; организује стручне састанке, предавања, учествује у 

припреми плана стручног усавршавања и едукације медицинских сестара/техничара; води 

евиденцију стручног усавршавања медицинских сестара/техничара као и евиденцију и надзор над 

радом приправника медицинских сестара/техничара; члан је комисије за спречавање и сузбијање 

интрахоспиталних инфекција; требује оброке за болеснике по стандардном јеловнику и врши увид 

у контролу квалитета и квантитета испоручених оброка; прати спровођење здравствене неге, 

остварење медицинских услуга и анализу рада сестринске службе; учествује у раду стручног 

колегијума; учествује у програмима примарне превенције; за свој рад непосредно је одговорна 

главној медицинској сестри/техничару и директору Института.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института. 

 

5.     ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР: прати извештаје и анализе за потребе руководиоца; прикупља, 

уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, анлаза, 

извештаја и пројеката;  врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; 

учествује у прпреми и реализацији протокола; правовремено прослеђује потребне информације 

руководиоцу, сарадницима или клијентима; води кореспонденцију по налогу руководиоца; 

израђује службене белешке из делокруга рада; води евиденицију из делокруга рада и извештава о 

извршеним активностима; пружа подрушку у обради података из делокруга рада; врши евиденцију 

састанака, рокова и обавеза руководиоца; одговара на директне или телефонске упите и е – маил 

поште и води евиденцију о томе; припрема аналитичке информације и пише пословне дописе 

према добијеним упутствима за потребе руководиоца; oбавља пословну кореспонденцију и 

комуникацију са домаћим и иностраним партнерима; обавља слање, архивирање и чување 

пословне документације директора и обавља административну подршку у спровођењу његових 

свакодневних послова; управљање дневним, недељним и месечним плановима директора; 

припрема пословне састанаке и семинаре директора; припема материјал за састанке; организије 

састанке колегијума и друге стручне састанке, и води запснике са састанака; прима пословне 

партнере директора; прима странке чији се захтеви односе на рад органа управљања; организује 

службена путовања директора (хотелски смештај, авио-карте и сл.); учествује у организацији и 

одржавању свих стручних манифестација које  организују Институт; води све секретарске послове 

по налогу главног уредника часописа Психијатрија данас, као и послове техничког уредника 

часописа Психијатрија данас и других стручних издања Института; Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу помоћника и 

директора Института, за свој рад непосредно је одговорaн директору Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ: руководиоца; прима, 

разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију; води евиденцију о кретању 

дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији; комуникацира са странкама путем телефона; 

спроводи странке према протоколу; прикупља, уређује, припрема и контролише податке 

неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;пружа подршку у обради података из  

делокруга рада, припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза,води 

рачуна о пријему и излучивању архивског материјала. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 



13 

 

2. КЛИНИКА ЗА ОДРАСЛЕ 

 

Клиника за одрасле бави се превенцијом, раним интервенцијама, дијагностичком 

експлорацијом, диференцијалном дијагностиком, третманом и рехабилитацијом менталних 

поремећаја, као и унапређењем менталног здравља одраслих, спроводећи ванболничке и болничке 

активности у оквиру организационих јединица Клинике.  

 

Уважавајући чињеницу да су ментални поремећаји био-психо-социјалне природе, приступ 

лечењу је интегративан, индивидуализован и оријентисан на особу. Спроводе се различити облици 

третмана који укључују: психофармакотерапију, различите психотерапијске модалитете, 

окупационо-радну терапију, терапијске интервенције у оквиру породице, групну социотерапију уз 

укључивање сарадника у лечењу (породица, радна средина, школа, центар за социјални рад, 

правосудни органи), према потреби. 

 

Између организационих јединица Клинике постоји унутрашња вертикална повезаност, која 

подразумева јединствени приступ разумевању поремећаја, као и лечењу и рехабилитацији 

оболелих особа. 

 

У најширем смислу, запослени у Клиници за одрасле баве се лечењем, едукацијом и 

истраживањем, као и праћењем пацијената диспанзерски после отпуста, формирањем и 

одржавањем базе података за потребе своје организационе јединице. Запослени су дужни да се 

континуирано едукују и стручно усавршавају, и да учествују у организацији и спровођењу научно-

истраживачког рада. 

 

 

Организационе јединице Клинике за одрасле: 

 

1. Клиничко одељење за психотичне поремећај 
 

2. Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећа 
 

3. Дневне болнице за одрасле: 

        1. Дневна болница за психотичне поремећаје,  

        2. Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности,  

        3. Дневна болница за афективне поремећаје,  
 

4. Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе 

        1. Кабинет за психотерапију. 

        2. Кабинет за перинаталну и репродуктивну психијатрију. 

        3. Кабинет за брак и породицу.  

        4. Кабинет за треће доба.  

        5. Кабинет за судску психијатрију.  

 

Клиничко одељење за психотичне поремећаје 

Клиничко одељење за психотичне поремећаје бави се превенцијом, раним интервенцијама, 

дијагностичком експлорацијом и диференцијалном дијагностиком особа са поремећајима 

психотичног спектра, различите генезе, који захтевају интензивнији (хоспитални) третман. Поред 

тога, на клиничко одељење за психотичне поремећаје, примају се пацијенти код који захтевају 

ургентне интервенције и/или континуиран психијатријски надзор (нпр. пацијенти са повишеним 

суицидалним ризиком, стања агитације и сл.) 

Лечење се спроводи према принципима добре клиничке праксе а укључује комбинацију 

савремених фармакотерапијских смерница, психотерапијских и социотерапијских метода 

третмана (индивидуланих и групних) и окупационо-радну терапију. 

Капацитет одељења је 45 постеља, од тога 8 постеља интензивне неге и 37постеља 

полунинтензивне неге. 
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Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећаје 

Клиничко одељење  за кризна стања и афективне поремећаје бави се превенцијом, раним 

интервенцијама, дијагностичком експлорацијом и диференцијалном дијагностиком особа са 

поремећајима удружених са стресом, као и поремећајима из афективног спектра, различите генезе 

која захтевају  интезивнији  (хоспитални) третман. 

Лечење се спроводи према принципима добре клиничке праксе а укључује комбинацију 

савремених фармакотерапијских смерница, психотерапијских и социотерапијских метода 

третмана (индивидуланих и групних) окупационо-радну терапију. 

Капацитет одељења је 29 постеља. 

 

Дневне болнице за одрасле: 

1. Дневна болница за психотичне поремећаје, број места 25 

2. Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности, број места 25 

3. Дневна болница за афективне поремећаје, број места 35 

 

Дневне болнице за одрасле баве се превенцијом, раним интервенцијама,  дијагностичком 

експлорацијом и диференцијалном дијагностиком, лечењем, и рехабилитацијом особа са 

менталним поремећајима.  

 

Дневне болнице су организоване према дијагноситчким категоријама имајући у виду 

специфичности терапијских модалитета, уз уважавање основних принципа савременог третмана 

менталних поремећаја. 

 

Приступ лечењу је, наиме, интегративан, индивидуализован и оријентисан на особу. 

Сходно томе, врши се избор и комбиновање терапијских метода: фармакотерапија, супортивна 

психотерапија, групна психотерапија (аналитичког и системског усмерења), индивидуална 

психотерапија (аналитичког, когнитивно-бихејвиоралног и системског усмерења), породична 

психотерапија, групна социотерапија, психоедукаицја, окупациона терапија, рекреативна 

терапија, хортитерапија, релаксациона групна терапија.  

 

Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе одраслих 

Први контакт пацијената успоставља се преко Одељења за специјалистичко-консултативне 

прегледе Клинике за одрасле, где се особе са менталним поремећајима дијагностикују и лече, и 

уједно се успоставља база података о пацијентима.  

Пријем на клиничка одељења и дневне болнице обавља се преко тимског сагледавања Клинике за 

одрасле у Одељењу специјалистичко-консултативне прегледе. 

 

Поред пријемног тима, у оквиру Одељења за специјалистичко консултативен прегледе 

функционише и пет кабинета.  

 

Кабинет за психотерапију 

Тим кабинета за психотерапију пружа следеће психотерапијске услуге: психоаналитичка 

психотерапија, РЕБТ терапија (рационално емотивно бихејвиор терапија), Јунговска аналитичка 

терапија, групна психоаналитичка психотерапија, као и психодинамски оријентисана 

психотерапија подршке. 

 

Кабинет за перинаталну и репродуктивну психијатрију 

Тим кабинета за перинаталну и репродуктивну психијатрију бави се дијагностиком и 

терапијом менталних поремећаја током планирања трудноће, трајања трудноће, као и у првој 

години након порођаја. Третман је прилагођен индивидуалним потребама пацијенткиња и 

обухвата фармакотерапију, индивидуалну и брачну психотерапију и психоедукацију.    

 

Кабинет за брак и породицу 
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Тим кабинета за брак и породицу спроводи  активности дијагностичког, психотерапијског, 

саветодавног и психоедукативног типа у циљу заштите породице, на превентивном и терапијском 

нивоу. Спроводи се брачна и партнерска терапија, уз сталну сарадњу са релевантним 

институцијама задуженим за бригу о породици у области социјалне заштите, судским и извршним 

органима власти.   

 

Кабинет за треће доба 

Тим кабинета за треће доба пружа свеобухватну психијатријску процену и лечење 

менталних поремећаја код особа изнад 65 година живота, код којих коморбидна соматска, 

неуролошка обољења и органски ментални поремећаји захтевају високо-специјализован 

дијагностички и терапијски приступ.  

 

Кабинет за судску психијатрију 

Тим кабинета за судску психијатрију бави се психијатријско-психолошком проценом особа 

које су у судском спору, уважавајући професионалну психијатријску праксу и специфичности 

захтеве судова.  

 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност - Начелник 

Клинике за одрасле  

Високо образовање:  

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године и завршена специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација 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, специјализација 

из психијатрије или неуропсихијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација у 

складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 
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2. Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност - Главна 

медицинска сестра/техничар 

Клинике за одрасле 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање пет година радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – НАЧЕЛНИК 

КЛИНИКЕ ЗА ОДРАСЛЕ: Организује и руководи радом запослених у вертикално повезаним 

организационим јединицама клинике. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у 

вертикално повезаним организационим јединицама Клинике. Евалуира методе и квалитет рада 

запослених у организационим јединицама Клинике. Одговоран је за планирање и извршење плана 

рада и плана стручног усавршавања запослених на нивоу Клинике. Организује и води стручне 

састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру клинике. Сарађује са 

стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за имплеметацију 

циљева одређених стратешким планом Института. Организује и учествује у научно-

истраживачким и континуираним едукативним активностима са другим стручњацима Института. 

Надзире стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге 

имовине у клиници као целини. Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге 

болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и 

процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко – терапеутске 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља визиту хоспитализованих 

пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи 

здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу 

квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и 

здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.  

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по 

налогу директора Института, коме је и непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института.  

 

 

2. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА ТЕХНИЧАР КЛИНИКЕ ЗА одрасле: Координира рад главних медицинских сестара-

техничара у вертикално повезаним организационим јединицама Клинике; непосрено руководи 

радом медицинских сестара-техничара, здравствених радника са вишом и средњом стручном 
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спремом и помоћног особља. Планира и пружа услуге здравствене негеи подршке пацијентима, у 

складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 

дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. 

Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и 

вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe здрaвствeнe нeгe, и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института и директора. Члан је 

Колегијума сестара. 

 

 

1) Клиничко одељење за психотичне поремећаје  

 

Р.Б

. 

Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалиста 

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Клиничког Одељења за 

психотичне поремећаје  

Високо образовање:  

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису које уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године, и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- на основним студијама у трајању 

најамње пет година по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10 

септембра 2005. године, завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије п одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника;  

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца 

- специјалистички испит  

- испит / рад из уже специјализације 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 
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2. Доктор медицине 

специјалиста  у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. и завршена  специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије, 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 

одговарајућа ужа специјализација и 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

4 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

3. 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. 

3 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

звању доктора медицине. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

4. Социјални радник у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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; 

1 
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Додатна знања / испити /  

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

5. 

Психолог специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије), по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из медицинске 

психологије, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

- основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из медицинске 

психологије , у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

2 

Додатна знања / испити /  

радно искуство / здравствена 

способност 

- специјализација из медицинске 

психологије 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

6. 

Психолог  у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

7. Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност - Главна 

медицинска сестра-техничар 

Клиничког Одељења за 

психотичне поремећаје  

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 



20 

 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

8. Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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. 

12 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

9. Медицинска сестра /техничар  

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

- средње образовање 

 

 

10 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

10. Виши радни терапеут  у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ 

КЛИНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОТИЧНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ: Организује и руководи радом 

запослених у клиничком одељењу. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у 

клиничком одељењу. Евалуира методе и квалитет рада у клиничком одељењу. Одговоран је за 

планирање и извршење плана рада на нивоу клиничког одељења. Организује и води стручне 

састанке лекара, здравствених радника и здравствених у оквиру клиничког одељења. Сарађује са 



21 

 

стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и 

извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу клиничког одељења. Одговоран је за 

имплеметацију циљева одрећених стратешким планом Института. Организује и учествује у 

научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима са другим стручњацима 

Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад 

и друге имовине у клиничком одељењу. Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје и 

друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа 

и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко – терапеутске 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља визиту хоспитализованих 

пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи 

здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу 

квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и 

здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. 

Одговоран је за имплементацију права и обавеза пацијената са менталним поремећајем 

(регулисано законом), за обавештавање сарадника и пацијената о њиховим правима и обавезама у 

специфичној ситуацији лечења на затвореном одељењу, као и поштовања права запослених. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и непосредно одговоран за свој рад. 

Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите. Одговоран 

је за имплементацију права и обавеза пацијената са менталним поремећајем (регулисано законом), 

као и за обавештавање сарадника и пацијената о њиховим правима и обавезама у специфичној 

ситуацији лечења на затвореном одељењу. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: превенира, дијагностикује и лечи болести и менталне поремећаје коришћењем 

одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему 

води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне 

спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; обавља консултације 

са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; учествује у раду стручног тима 

на нивоу организационе јединице и Клинике; учествује у едукативним активностима које 

организује Институт; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 
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Института. Одговоран је за имплементацију  права и обавеза пацијената са менталним поремећајем 

(регулисано законом), као и за обавештавање сарадника и пацијената о њиховим правима и 

обавезама у специфичној ситуацији лечења на затвореном одељењу. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, 

упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену 

когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену 

специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише 

психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице 

и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. 

Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад 

специјализаната из медицинске психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностичку процену 

пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује 

тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике 

и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких 

поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду 

стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и 

психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и 

њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 



23 

 

7. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР КЛИНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОТИЧНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ: 

Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, других здравствених 

радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у одељењу. Планира и пружа 

услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене 

здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске 

мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује 

прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару 

при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, 

визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, 

мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe здрaвствeнe нeгe, и нa oснoву 

тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на 

прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос здравствено – статистичких извештаја; 

прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите. Одговоран је за имплементацију 

права и обавеза пацијената са менталним поремећајем (регулисано законом), као и поштовања 

права запослених. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Члан је 

колегијума сестара.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре 

Института и директора. 

 

8. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите.Одговоран је за имплементацију права и обавеза пацијената са менталним поремећајем 

(регулисано законом). Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин.Одговоран је за имплементацију права и обавеза пацијената са менталним 
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поремећајем (регулисано законом). Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

10. Виши радни терапеут У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира радну терапију на основу 

терапеутске анамнезе и процене стања пацијента. Ради евалуацију стања уз примену листе радне 

терапије и другу документацију из домена делокруга свога рада.Обавља окупациону и 

функционалну радну терапију пацијената усмерену на побољшање психичких функција и  

инхибицију патолошких психичких импулса и стања. Прати стање пацијента и успешност радне 

терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента. Процена 

радне способности са аспекта радне терапије. Учествује у тимском раду. Стара се о одржавању 

нивоа старих и увођењу нових техника у радној терапији. Организује рекреативне програме и 

посете са пацијентима ван установе. Учествује у набавци, припреми и утрошку материјала за радну 

терапију. Организује изложбе радова пацијената. Спроводи активности стручног усавршавања у 

области радне терапије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института,члан 

је колегијума сестара.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

2. Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећаје 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалиста 

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Клиничког Одељења за 

кризна стања и афективне 

поремећаје 

 

Високо образовање:  

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису које уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије иодговарајућа ужа 

специјализацијау складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника; 

- на основним студијама у трајању 

најамње пет година по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10 

септембра 2005. године  и  завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатријеи одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника; 

1 

 

 

 - стручни испит; 

- лиценца; 

- специјалистички испит;  
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

испит / рад из уже специјализације 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста  у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

 

 

 

 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена  

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, 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 

психијатрије или неуропсихијатрије, 

у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника.  

3 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

3. 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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 
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4. Социјални радник у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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; 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

5. Психолог специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије), по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године и 

завршена специјализација из 

медицинске психологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника; 

- основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године и 

завршена специјализација из 

медицинске психологије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника. 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- специјализација из медицинске 

психологије. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

6. Психолог у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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. 

1 

 Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

7. Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

Високо образовање: 

- на студијама првог степена (основне 

струковне / академске студије) по 

пропису који уређује високо 

1 
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делатност - Главна 

медицинска сестра /техничар 

Клиничког одељења за кризна 

стања и афективне поремећаје 

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 / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

8. Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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. 

4 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

9. Виши радни терапеут  у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радно искуства 

у наведеном звању. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

10. Медицинска сестра /техничар  

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

- средње образовање  

 

4 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радно искуства 

у наведеном звању. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

12. Сервирка у посебним 

условима рада  

- средње образовање изузетно: 

- основно образовање и радно искуство 

на тим пословима стечено до дана 

ступања на снагу ове уредбе 

3 

Здравствена способност - здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

13. Техничар одржавања одеће у 

посебним условима рада  

- основно образовање. 1 

 
Здравствена способност - здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА / СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ / ШЕФ КЛИНИЧКОГ ОДЕЉЕЊA ЗА Кризна стања и афективне поремећаје: 

Организује и руководи радом запослених у клиничком одељењу. Организује процес дијагностике 

и лечења пацијената у клиничком одељењу. Евалуира методе и квалитет рада у клиничком 

одељењу. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу клиничког одељења. 

Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених у оквиру 

клиничког одељења. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. 

Одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу 

клиничког одељења. Одговоран је за имплеметацију циљева одрећених стратешким планом ИМЗ. 

Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима са 

другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у клиничком одељењу. Превенира, 

дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о 

чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне 

пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима 

лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко – терапеутске интервенције. Поставља 

дијагно зу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези 

са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, 

прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену 

заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију 

превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета 

здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Одговоран је за 

имплементацију права и обавеза пацијената са менталним поремећајем (регулисано законом), за 

обавештавање сарадника и пацијената о њиховим правима и обавезама у специфичној ситуацији 

лечења на затвореном одељењу, као и поштовања права запослених.Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама ИнститутаОбавља и друге послове по налогу директора 
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Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз 

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 

болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, 

дијагностичко – терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља 

свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у 

вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, 

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

специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције 

са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира 

спровођење здравствене заштите. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог 

информационог система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите. Одговоран је за имплементацију права и обавеза пацијената са менталним поремећајем 

(регулисано законом), као и за обавештавање сарадника и пацијената о њиховим правима и 

обавезама у специфичној ситуацији лечења на затвореном одељењу. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: превенира, дијагностикује и лечи болести и менталне поремећаје коришћењем 

одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему 

води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне 

спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену 

заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља 

консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире 

и евалуира спровођење здравствене заштите; врши психијатријску експлорацију и обраду 

пацијената; води медицинску документацију; примењује савремене методе у лечењу пацијената; 

пружа стручну помоћ младим лекарима и лекарима на специјализацији; бави се стручно-научним 

радом; учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике; учествује у 

едукацији кадрова; учествује у едукативним активностима које организује Институт; учествује у 

програмима примарне превенције; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководицоа и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, 

упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену 

когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену 

специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише 

психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице 

и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. 

Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад 

специјализаната из медицинске психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 
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лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију психодијагностичку процену пацијента, 

примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује тестове за 

процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике и тестове 

личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. 

Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног 

тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и 

психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и 

њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР КЛИНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА КРИЗНА СТАЊА И АФЕКТИВНЕ 

ПОРЕМЕЋАЈЕ: Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, 

других здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у 

одељењу. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 

и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. 

Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и 

рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему 

болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. 

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa 

нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. 

Прикупља, контролише и врши унос здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите. Одговоран је за имплементацију права и обавеза 

пацијената са менталним поремећајем (регулисано законом), као и поштовања права запослених.   
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Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Члан је колегијума сестара. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института и 

директора. 

 

8. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите.Одговоран је за имплементацију права и обавеза пацијената са менталним поремећајем 

(регулисано законом). Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. Виши радни терапеут У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира радну терапију на основу 

терапеутске анамнезе и процене стања пацијента. Ради евалуацију стања уз примену листе радне 

терапије и другу документацију из домена делокруга свога рада. Обавља окупациону и 

функционалну радну терапију пацијената усмерену на побољшање психичких функција и  

инхибицију патолошких психичких импулса и стања. Прати стање пацијента и успешност радне 

терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента. Процена 

радне способности са аспекта радне терапије. Учествује у тимском раду. Стара се о одржавању 

нивоа старих и увођењу нових техника у радној терапији. Организује рекреативне програме и 

посете са пацијентима ван установе. Учествује у набавци, припреми и утрошку материјала за радну 

терапију. Организује изложбе радова пацијената. Спроводи активности стручног усавршавања у 

области радне терапије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института,члан 

је колегијума сестара.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин. Одговоран је за имплементацију права и обавеза пацијената са менталним 

поремећајем (регулисано законом). Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 
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адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

11. СЕРВИРКА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА: Припрема, сервира и послужује топле и 

хладне безалкохолне напитке / храну; одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја; преузима робу 

и води књиге задужења и раздужења робе; води евиденције о требовању и утрошку 

робе.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици 

и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове 

по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

12. Техничар одржавања одеће У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА: Припрема за прање  

постељину, радну одећу и остало рубље; предаје прљав  на прање и преузима чист са прања од 

услужног сервисаве; врши обележавање рубља и његово крпљење; врши поделу веша косиницима 

по врсти и броју и води евиденцију о примљеном, односно издатом рубљу унутар Института, 

проверава количину, исправност  и чистоћу рубља приликом пријема и потписује 

пријемнице/отпремнице, контролише месечну фактуру и прању и пегању веша и пријављује 

евентуалне рекламације, требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће. Пријављује 

сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према 

старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

3. ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА ОДРАСЛЕ 

 

Ред.

бр. 

Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/ 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност – Шеф дневне 

болнице за одрасле 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године, завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 
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Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације 

- најмање најмање пет година радног 

искуства у звању специјалнисте 

психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

2. Виша медицинска 

сестра /техничар у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност  - Главна 

медицинска 

сестра/техничар Дневне 

болнице за одрасле 

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. 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

3. Виша медицинска 

сестра /техничар у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

 

 

 

 
Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

 

 

 

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. 

 
- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

7 

4. Медицинска 

сестра/техничар у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

 

 

 

- средње образовање. 

3 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 
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- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

5. Психолог специјалиста  

у осталим стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије), по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године и завршена 

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. 

 

2 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске 

психологије. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

6. Психолог у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

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. 

 

2 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

7. Социјални радник у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

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. 

 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 
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8. Виши радни терапеут у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

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. 

2 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радно искуства у 

наведеном звању. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ОДРАСЛЕ: Организује и руководи 

радом запослених у дневним болницама за одрасле и Дневној болници за одрасле у целини. 

Организује процес дијагностике и лечења пацијената у дневним болницама. Евалуира 

методе и квалитет рада запослених у Дневној болници за одрасле. Одговоран је за 

планирање и извршење плана рада на нивоу Дневне болнице. Организује и води стручне 

састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру Дневне болнице. 

Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је 

за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу Дневне 

болнице. Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним 

активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и 

целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у Дневној 

болници као целини;bПревенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге 

болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа 

и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и 

издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, 

дијагностичко – терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води 

лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и 

лечењем. Обавља визиту хоспитализованих пацијената на начин предвиђен 

планом Дневне болнице (и додатно по процени), прати њихово стање, даје стручно 

упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених 

категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета 

здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и 

здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици 

и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу директора Института,и начелника Клиникекоме је и непосредно 

одговоран за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института. 
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2. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА одрасле: 

Координира рад главних медицинских сестара-техничара у вертикално повезаним 

организационим јединицама Клинике; непосрено руководи радом медицинских сестара-

техничара, здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом  и помоћног 

особља. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са 

праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 

дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају 

већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и 

обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира 

виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa 

здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe 

у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, 

контролише и врши унос здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима 

према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца, главне сестре Института и директора Института. Члан је Колегијума сестара. 

 

3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и 

пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa 

савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља 

сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и 

рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши 

припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност 

и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава 

лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне 

функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и 

материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у 

набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje 

у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши 

унос здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета 

здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

4. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и 

пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 

савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља 

медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. 

Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника 

и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему болесника, визити, посматра 

пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 
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инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских 

отпадна прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

5. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке 

тестове, упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за 

процену когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за 

процену специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене 

податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу 

организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у 

складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим 

породицама. Супервизира рад специјализаната из медицинске психологије и студената 

психологије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију психодијагностичку процену 

пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. 

Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција 

личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених 

психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и 

мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. 

Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према 

потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према 

старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и 

израђује социјалну анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи 

социотерапију кроз индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске 

групе и Клубове; прати социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и 

психоедукативни рад са пацијентима и члановима њихове породице; учествује у процесу 

професионалне рехабилитације пацијената; учествује у остваривању различитих права 

пацијената из домена социјалне и породично – правне  заштите; сарађује са центром за 

социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима услуга; учествује у 

тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-

научног рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и 

стручњацима Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује 

сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља 

према старим лицима према важећим процедурама Института и води евиденцију и 

документацију. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 
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Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. Виши радни терапеут У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира радну терапију на основу 

терапеутске анамнезе и процене стања пацијента. Ради евалуацију стања уз примену листе 

радне терапије и другу документацију из домена делокруга свога рада. Обавља окупациону 

и функционалну радну терапију пацијената усмерену на побољшање психичких функција 

и  инхибицију патолошких психичких импулса и стања. Прати стање пацијента и 

успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком 

стања пацијента. Процена радне способности са аспекта радне терапије. Учествује у 

тимском раду. Стара се о одржавању нивоа старих и увођењу нових техника у радној 

терапији. Организује рекреативне програме и посете са пацијентима ван установе. 

Учествује у набавци, припреми и утрошку материјала за радну терапију. Организује 

изложбе радова пацијената. Спроводи активности стручног усавршавања у области радне 

терапије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института,члан је 

колегијума сестара.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

1) Дневна болница за ПСИХОТИЧНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршил

аца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/ 

специјалиста у 

осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Шеф 

Дневне болнице за 

психотичне 

поремећаје 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године,  завршена специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатријеи 

одговарајућа ужа специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и  одговарајућа ужа 

специјализација у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / 

здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 



39 

 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

2. Доктор медицине 

специјалиста у 

осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године и завршена специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника. 

 

3 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / 

здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

3. 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. 

 

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / 

здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

4. Виша медицинска 

сестра/техничар у 

осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

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 

2 
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психијатријску 

делатност 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / 

здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

5. Медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

 

- средње образовање. 

 

 

1 

Додатназнања/ 

испити / радно 

искуство / 

здравствена 

способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ ДНЕВНЕ 

БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХОТИЧНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ:Организује и руководи радом запослених у 

дневној болници. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у дневној  болници. 

Евалуира методе и квалитет рада запослених у дневној болници. Одговоран је за планирање и 

извршење плана рада на нивоу дневне болнице. Организује и води стручне састанке лекара, 

здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру дневне болнице. Сарађује са 

стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и 

извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу дневне болнице. Организује и 

учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са 

другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у дневној болници;  Превенира, дијагностикује и 

лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

субспецијалистичке, дијагностичко – терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља визиту хоспитализованих пацијената на начин предвиђен 

планом   Дневне болнице (и додатно по процени), прати њихово стање, даје стручно упутство у 

вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, 

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

специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције 

са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира 

спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института, начелника Клинике и шефа 

ДБ коме је и непосредно одговоран за свој рад. 
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2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко – 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља 

визиту хоспитализованих пацијената на начин предвиђен планом Дневне болнице (и додатно по 

процени),прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Учествује у 

унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим 

радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 

заштите. Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности. Ради на 

имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; Организује и спроводи мере 

и активности на унапређењу здравствене заштите.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, 

начелника Клинике за одрасле и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора 

медицине, специјалисте или субспецијалисте; води медицинску документацију; спроводи 

здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; бави се стручно-научним радом; учествује у 

раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Клинике за 

одрасле и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа 

услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене 

здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске 

мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује 

прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару 

при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, 

визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, 

мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 
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неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у 

поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и 

контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. 

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и 

уклања медицинских отпадна прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

2) Дневна болница за неуротичне ПОРЕМЕЋАЈЕ и поремећаје личности 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/ 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Дневне болнице за 

неуротичне поремећаје и 

поремећаје личности 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године, завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа 

ужа специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и  одговарајућа 

ужа специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте 

психијатријездравствена способност 

утврђена од стране надлежног 

здравственог органа 
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2. 

 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године, 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

3. 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног 

искуства у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 
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4. Виша медицинска сестра / 

техничар  у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног 

искуства у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

5. Медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

 

- средње образовање 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног 

искуства у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

 

OПИС ПОСЛОВА 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ ДНЕВНЕ 

БОЛНИЦЕ ЗА НЕРОТИЧНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ПОРЕМЕЋАЈЕ ЛИЧНОСТИ:Организује и 

руководи радом запослених у дневној болници. Организује процес дијагностике и лечења 

пацијената у дневној  болници. Евалуира методе и квалитет рада запослених у дневној болници. 

Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу дневне болнице. Организује и води 

стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру дневне 

болнице. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран 

је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу дневне болнице. 

Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима 

заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у дневној болници;  Превенира, дијагностикује и 

лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 

стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту 

одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 
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дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора 

Института, начелника Клинике и шефа ДБ коме је и непосредно одговоран за свој рад. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Клинике за одрасле и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ: обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора 

медицине, специјалисте или субспецијалисте; води медицинску документацију; спроводи 

здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; бави се стручно-научним радом; учествује у 

раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; пријављује сумњу на злостављање и занемаривање 

пацијента надлежним органима Института; обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Клинике за 

одрасле и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 
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здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у 

поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и 

контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. 

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и 

уклања медицинских отпадна прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

3) Дневна болница за АФЕКТИВНЕ  ПОРЕМЕЋАЈЕ 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

- Шеф Дневне болнице за 

афективне  поремећаје 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим спец. здравствених радника и 

сарадника;  

- на основним студијама у трајању од 

најмање пет година по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. годие и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 
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- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

2. Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

3 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

3. 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. 

3 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

4. Виша медицинска сестра 

/техничар  у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

 

3 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

5. 

Медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

- средње образовање. 

 

 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

ОПИС ПОСЛОВА 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА АФЕКТИВНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ: Организује и 

руководи радом запослених у дневној болници. Организује процес дијагностике и лечења 

пацијената у дневној  болници. Евалуира методе и квалитет рада запослених у дневној болници. 

Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу дневне болнице. Организује и води 

стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру дневне 

болнице. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран 

је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу дневне болнице. 

Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима 

заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у дневној болници;  Превенира, дијагностикује и 

лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

субспецијалистичке, дијагностичко – терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља визиту хоспитализованих пацијената на начин предвиђен 

планом   Дневне  болнице  (и додатно по процени), прати њихово стање, даје стручно упутство у 

вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, 

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

специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције 

са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира 

спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института, начелника Клинике и шефа 

ДБ коме је и непосредно одговоран за свој рад.  

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 
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потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља 

визиту хоспитализованих пацијената на начин предвиђен планом   Дневне болнице (и додатно по 

процени), прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Учествује у 

унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим 

радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 

заштите. Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности. Ради на 

имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; Организује и спроводи мере 

и активности на унапређењу здравствене заштите.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора 

медицине, специјалисте или субспецијалисте; води медицинску документацију; спроводи 

здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; бави се стручно-научним радом; учествује у 

раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 
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опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

4) Одељење за специјалистичко - консултативне прегледе 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршил

аца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специја

листа у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Шеф 

одељења за 

специјалистичке-

консултативне прегледе  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. 

године,специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са Правилником 

о 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација, у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

2. Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године и 

завршена специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

1 
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Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

 

3. 

Психолог специјалиста 

у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске 

психологије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

4. Психолог у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 
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5. Социјални радник у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

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. 

 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

6. Виша медицинска 

сестра / техничар  у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Главна 

медицинска сестра / 

техничар Одељења за 

специјалистичке-

консултативне прегледе 

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 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

7. Виша медицинска 

сестра/техничар у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

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. 

4 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

8. Медицинска сестра/ 

техничар у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

 

- средње образовање. 

7 
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Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРОЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ 

ПРЕГЛЕДЕ: Организује и руководи радом запослених у одељењу за специјалистичко –

консултативне прегледе. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у одељењу. 

Евалуира методе и квалитет рада запослених у  одељењу. Одговоран је за планирање и извршење 

плана рада на нивоу  одељења. Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника 

и здравствених сарадника у оквиру одељења. Сарађује са стручњацима Института у циљу 

успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и извршење плана стручног 

усавршавања запослених у  одељењу. Организује и учествује у научно-истраживачким и 

континуираним едукативним активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире 

стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у 

одељењу. Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем 

високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене 

медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и 

амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о 

резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко – терапеутске интервенције. 

Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и 

породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Спроводи здравствену заштиту одређених 

категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по налогу директора 

Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института. 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРОЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, 

дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода 

и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

специјалистичке, дијагностичко – терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 

стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета 

здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи 

активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији 

интегрисаног здравственог информационог система; Организује и спроводи мере и активности на 

унапређењу здравствене заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 
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адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију психодијагностичку 

процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, упитнике и технике. 

Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, 

упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених 

психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. 

Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко 

саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са 

пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад специјализаната из медицинске 

психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове 

и упитнике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних 

функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и 

сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и 

мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља 

психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води 

групе са пацијентима и њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 

КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ: Координира   и непосредно руководи радом медицинских 



55 

 

сестара-техничара, других здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и 

помоћног особља у одељењу. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у 

складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 

дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. 

Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и 

вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нaoснoву тoгa рaзмaтрa 

нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. 

Прикупља, контролише и врши унос здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, главне 

сестре Института и директора Института.Члан је колегијума сестара. 

 

7. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа 

услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене 

здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске 

мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује 

прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару 

при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, 

визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, 

мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нaoснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у 

поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и 

контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. 

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и 

уклања медицинских отпадна прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 
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(1) Кабинет за брак и породицу 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалста/специјали

ста у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

- Шеф Кабинета за брак и 

породицу 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године, завршена специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије и  

одговарајућа ужа специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- едукација из системске породичне 

психотерапије у трајању од четири 

године и поседовање ЕЦП лиценце; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

2. Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године и специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

1 
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ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног; искуства у звању доктора 

медицине; 

- едукација из системске породичне 

психотерапије у трајању од четири 

године и поседовање ЕЦП лиценце; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

3. Психолог специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске 

психологије; 

- едукација из системске породичне 

психотерапије у трајању од четири 

године и поседовање ЕЦП лиценце; 

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

4. Психолог у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

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. 

1 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства; 

- Породични саветодавац /породични 

психотерапеут, системска породична 

терапија; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

5. Социјални радник у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

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; 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- Едукација из системске породичне 

терапије у трајању од најмање две године 

/ породични саветодавац ( или четири 

године породични психотерапеут) 

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства. Породични саветодавац 

/породични психотерапеут, системска 

породична терапија; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ 

КАБИНЕТА ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ:Организује и руководи радом запослених у кабинету. 

Организује процес дијагностике и лечења пацијената у кабинету. Евалуира методе и квалитет рада 

запослених у  кабинету; одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  кабинета. 

Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у 

оквиру  кабинета. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова; 

одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у  кабинету. 

Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима 

заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у кабинету;  Превенира, дијагностикује и лечи 

менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, 

кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа амбулантне пацијенте и издаје потребну документацију о резултатима 

лечења. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и 

породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља консултатиције са другим 

здравственим радницима и здравственим сарадницима. Пружа различите облике помоћи 

дијагностичког, психотерапијског, саветодавног и психоедукативног типа у циљу заштите 

породице на више различитих нивоа-терапијском и превентивном. Спроводи брачну и партнерску 

терапију усмерену на решавање развојних криза партнера у различитим животним 

циклусима.Реализује терапију развода у оквиру предразводних и постразводних криза, рад са 

родитељским паром, појединцем и медијација, као и саветодавни/терапијски рад са родитељима 

који имају корективни надзор над родитељством од стране надлежног органа старатељства и суда. 

Спроводи породичну терапију/саветодавни рад са дисфункционалним породицама, као и рад са 
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родитељима у циљу развијања родитељских вештина и родитељске компетентности. Сарадња са 

свим релевантним институцијама задуженим за бригу о породици у области социјалне заштите, 

законодавним и извршним органима власти. Одговорни је потписник извештаја (који саставља 

мултидисциплинарни тим Кабинета за брак и породицу) а који су резултат експлорације и 

терапијског процеса породичног система, на основу дописа надлежног органа старатељства и/или 

захтева суда.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге 

послове по налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и непосредно одговоран за 

свој рад.  

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа амбулантне пацијенте и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Пружа различите облике помоћи дијагностичког, психотерапијског, 

саветодавног и психоедукативног типа у циљу заштите породице на више различитих нивоа-

терапијском и превентивном. Спроводи брачну и партнерску терапију усмерену на решавање 

развојних криза партнера у различитим животним циклусима.Реализује терапију развода у оквиру 

предразводних и постразводних криза, рад са родитељским паром, појединцем и медијација као и 

саветодавни/терапијски рад са родитељима који имају корективни надзор над родитељством од 

стране надлежног органа старатељства и суда. Спроводи породичну терапију/саветодавни рад са 

дисфункционалним породицама, као и рад са родитељима у циљу развијања родитељских вештина 

и родитељске компетентности. Сарадња са свим релевантним институцијама задуженим за бригу 

о породици у области социјалне заштите, законодавним и извршним органима власти.Пријављује 

сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према 

старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију психодијагностичку 

процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, упитнике и технике. 

Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, 

упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених 

психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. 

Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко 

саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са 

пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад специјализаната из медицинске 

психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове 

и упитнике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних 

функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и 

сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и 

мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља 
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психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води 

групе са пацијентима и њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

(2) Кабинет за перинаталну и репродуктивну психијијатрију 

 

Ред. 

бр. 

Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршилаца 

1. 

 

Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста  у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Шеф 

Кабинета за 

перинаталну и 

репродуктивну 

психијатрију 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године, специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 
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- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

2. Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

3. Психолог специјалиста 

у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1 
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Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске 

психологије; 

- здравствена способност утврђена од          

стране надлежног здравственог органа. 

4. 

Психолог у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

 

 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије), по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

- основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 
1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства; 

- Породични саветодавац/породични 

психотарапеут, системска породична 

терапија; 

- здравствена способност утврђена од          

стране надлежног здравственог органа. 

5. Социјални радник у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

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; 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства; 

- Породични саветодавац /породични 

психотерапеут, системска породична 

терапија; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА  У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ 

КАБИНЕТА ЗА ПЕРИНАТАЛНУ И РЕПРОДУКТИВНУ ПСИХИЈАТРИЈУ: Организује и 

руководи радом запослених у кабинету. Организује процес дијагностике и лечења пацијенатау 

кабинету. Евалуира методе и квалитет рада запослених у  кабинету; одговоран је за планирање и 

извршење плана рада на нивоу  кабинета. Организује и води стручне састанке лекара, здравствених 

радника и здравствених сарадника у оквиру  кабинета. Сарађује са стручњацима Института у циљу 

успешнијег обављања послова; одговоран је за планирање и извршење плана стручног 

усавршавања запослених у  кабинету. Организује и учествује у научно-истраживачким и 
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континуираним едукативним активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире 

стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у 

кабинету;  Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем 

високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене 

медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и 

амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о 

резултатима лечења.Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Спроводи здравствену заштиту 

одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по налогу директора 

Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад.  

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТПревенира, 

дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода 

и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 

стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета 

здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи 

активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији 

интегрисаног здравственог информационог система; Организује и спроводи мере и активности на 

унапређењу здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководица и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностичку 

процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, упитнике и технике. 

Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, 

упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених 

психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. 

Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко 

саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са 

пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад специјализаната из медицинске 

психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ  

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностичку процену 

пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује 

тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике 

и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких 
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поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду 

стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и 

психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и 

њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. СОЦИЈАЛНИ РАДНИК У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује 

социјалну анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију 

кроз индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

(3) Кабинет за судску психијатрију 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршил

аца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста  у 

осталим стационарним 

у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност  - Шеф 

Кабинета за судску 

психијатрију 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године и 

завршена специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и  

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 психијатрије и 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација и у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника. 

1 
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Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије. 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

2. Психолог специјалиста 

у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1 

 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске 

психологије 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

3. Виша медицинска 

сестра/техничар у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност- 

администратор 

кабинета 

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. 

1 

 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ КАБИНЕТА ЗА СУДСКУ: 

Организује и руководи радом запослених у кабинету. Организује процес дијагностике и лечења 
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пацијената у кабинету. Евалуира методе и квалитет рада запослених у  кабинету; одговоран је за 

планирање и извршење плана рада на нивоу  кабинета. Организује и води стручне састанке лекара, 

здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру  кабинета. Сарађује са стручњацима 

Института у циљу успешнијег обављања послова; одговоран је за планирање и извршење плана 

стручног усавршавања запослених у  кабинету. Организује и учествује у научно-истраживачким и 

континуираним едукативним активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире 

стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у 

кабинету; Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем 

високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене 

медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа амбулантне пацијенте и 

издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, 

дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља 

судско-медицинско вештачење из области делатности Института, а у складу са Правилником о 

начину и поступку вештачења у Институту кроз 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 стањаменталногздравља странака које су у 

судском спору, из домена делатности Института за ментално здравље, пружа психотерапијских 

здравствених услуга одређеним особама, на предлог суда. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по налогу директора Института, и 

начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. 

  

2. Психолог специјалиста  У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностичку 

процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, упитнике и технике. 

Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, 

упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених 

психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. 

Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко 

саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са 

пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад специјализаната из медицинске 

психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

       Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ- 

АДМИНИСТРАТОР КАБИНЕТА: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке 

пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Администратор на основу примљене електронске поште 

од шефа комисије обавештава испитанике слањем телеграма на назначене адресе у приспелом 

мејлу, а затим евидентира бројеве послатих телеграма на позиве  који шаље  одштампа и 

оставља у у архиву Кабинета за судску психијатрију. Уколико се странке не одазову на 

вештачење након два послата телеграма, администратор Кабинета обавештава судију и тражи 

упутстава о даљем поступању. Уколико на вештачење стигне примедба у облику поднеска 

пуномоћника испитаника или захтев за допуном од предметног судије, администратор  о 

пристиглој  примедби  обавештава  мејлом  шефа  комисије, након чега  шеф комисије  

преузима  пристигле  примедбе, који је у обавези да на све примедбе заједно са осталим 

члановима комисије писмено одговори у назначеном року. Администратор кабинета 
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обавештава мејлом председника комисије о пристиглом позиву који потписује  доставницу 

пристиглог позиваисвојим потписом у књигу евиденције КСП преузима позив након чега  

администратор враћа доставнице  предметном  судији. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 
         Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

(4) Кабинет за треће доба 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специј

алиста у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Шеф 

Кабинета за 

психотерапју 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године; и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије  и одговарајућа ужа 

специјализација, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника. 

 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство /  

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у звању 

специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

2. Социјални радник у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

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; 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство /  

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 
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ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ 

КАБИНЕТА ЗА ТРЕЋЕ ДОБА: Организује и руководи радом запослених у кабинету. 

Организује процес дијагностике и лечења пацијената у кабинету. Евалуира методе и квалитет рада 

запослених у  кабинету; одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  кабинета. 

Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у 

оквиру  кабинета. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова; 

одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у  кабинету. 

Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима 

заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у кабинету;  Превенира, дијагностикује и лечи 

менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, 

кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа амбулантне пацијентеи издаје потребну документацију о резултатима 

лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља 

дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези 

са здравственим стањем и лечењем. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија 

становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење 

је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института, и 

начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад.  

 

2. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

 

3. 

Виши радни терапеут у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити 

/ радно искуство /  

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радно искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 
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Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Виши радни терапеут У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира радну терапију на основу 

терапеутске анамнезе и процене стања пацијента. Ради евалуацију стања уз примену листе радне 

терапије и другу документацију из домена делокруга свога рада. Обавља окупациону и 

функционалну радну терапију пацијената усмерену на побољшање психичких функција и  

инхибицију патолошких психичких импулса и стања. Прати стање пацијента и успешност радне 

терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента. Процена 

радне способности са аспекта радне терапије. Учествује у тимском раду. Стара се о одржавању 

нивоа старих и увођењу нових техника у радној терапији. Организује рекреативне програме и 

посете са пацијентима ван установе. Учествује у набавци, припреми и утрошку материјала за радну 

терапију. Организује изложбе радова пацијената. Спроводи активности стручног усавршавања у 

области радне терапије. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института,члан 

је колегијума сестара.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

(5) Кабинет за психотерапију 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Шеф 

Кабинета за 

психотерапју 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године; и 

завршена специјализација из психијатрије или 

неуропсихујатрије и одговарајућа ужа 

специјализација, у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника; или завршена психотерапијска 

едукација призната од стране Савеза 

друштава психотерапеута Србије  

- на основним студијама утрајању од најмање 

пет година по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. 

године и завршена специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије  и 

одговарајућа ужа специјализација  у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника или завршена 

психотерапијска едукација призната од стране 

Савеза друштава психотерапеута  

1 
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Додатна знања / 

испити / радно 

искуство /  

здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит 

- испит / рад из уже специјализације или 

завршена психотерапијска едукација призната 

од стране Савеза друштава психотерапеута 

Србије  ; 

- најмање пет година радног искуства у звању 

специјалисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

2. Доктор медицине 

специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године и 

завршена  специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатријеу складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника или   психотерапијска 

едукација призната од стране Савеза 

друштава психотерапеута Србије   

- 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  

психијатрије или неуропсихијатрије, у складу 

са Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника. или   

психотерапијска едукација призната од стране 

Савеза друштава психотерапеута Србије   

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство /  

здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- психотерапијска едукација призната од стране 

Савеза друштава психотерапеута Србије   

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 
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ОПИС ПОСЛОВА 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ КАБИНЕТА ЗА 

ПСИХОТЕРАПИЈУ: Организује и руководи радом запослених у кабинету. Организује процес 

дијагностике и лечења пацијената у кабинету. Евалуира методе и квалитет рада запослених у  

кабинету; одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  кабинета. Организује и води 

стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру  кабинета. 

Обавља психотерапију пацијената при Кабинету.Сарађује са стручњацима Института у циљу 

успешнијег обављања послова; одговоран је за планирање и извршење плана стручног 

усавршавања запослених у  кабинету. Организује и учествује у научно-истраживачким и 

континуираним едукативним активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире 

стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у 

кабинету;  Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем 

високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене 

медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и 

амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о 

резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. 

Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и 

породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Спроводи здравствену заштиту одређених 

категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

 

3. 

Психолог 

специјалиста  у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије), по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године,  завршена  одговарајућа 

специјализација за здравствене сараднике, у 

складу са Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника или 

завршена психотерапијска едукација призната 

од стране Савеза друштава психотерапеута 

Србије; 

- 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  или завршена 

психотерапијска едукација призната од стране 

Савеза друштава психотерапеута Србије; 

2 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство /  

здравствена 

способност 

- специјализација из медицинске психологије 

- или завршена психотерапијска едукација 

призната од стране Савеза друштава 

психотерапеута Србије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 
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сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по налогу директора 

Институтаи начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад.  

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља 

психотерапију пацијената при Кабинету. Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје 

и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и 

процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту 

хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и 

лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са 

другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира 

спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје 

специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; 

Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института 

Обавља и друге послове по налогу директора Института 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Психолог специјалиста  У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља психотерапију пацијената при 

Кабинету.Обавља сложенију психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки 

интервју, психолошке тестове, упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, 

тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике 

за процену специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке 

и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе 

јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим 

образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад 

специјализаната из медицинске психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

 

Клиника за болести зависности бави се дијагностиком, лечењем и превенцијом следећих 

болести зависности: зависност од алкохола (алкохолизам), зависност од коцкања, зависност од 

психоактивних супстанци(осим хероина), зависност од таблета, зависност од видео игара и 

интернета, спроводећи ванболничке и болничке активности у оквиру Клинике. Први контакт особе 

зависне од ПАС или понашања са Клиником успоставља се преко Одељења за специјалистичко-

консултативне прегледе Клинике за одрасле, где се болести зависности и пратећи социјално 

психијатријски поремећаји дијагностикују и успоставља се база података о пацијентима. 

Структура Клинике за болести зависности је таква да се највећем броју пријављених пацијената 

(укључујући и адолесценте)  може пружити адекватна дијагностика и лечење. За сва одељења 

Клинике заједничко је што се уважава чињеница да су ментални поремећаји био-психо-социјалне 
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природе, тако да је приступ лечењу интегративан, индивидуализован и оријентисан на особу а не 

на дијагностичку категорију. 

 

Основни терапијски приступ на Клиници за болести зависности је системска породична 

терапија, што подразумева неки вид обавезног укључивања породице али и социјалног окружења 

(радна средина, школа, центар за социјални рад, правосудни органи). Различити модалитети 

третмана (породична терапија, брачна терапија, индивидуална, групна терапија, социотерапија, 

фармакотерапија, окупационо-радна терапија) примењују се у оквиру следећих организационих 

јединица:  

 

7. Клиничко одељење за болести зависности има капацитет 27 постеља, и то: 1 

интензивне,10 полуинтезивне и 16 опште неге. На одељењу се третирају зависници са 

тежим облицима апстиненцијалног синдрома, озбиљнијим неуролошким или телесним 

оштећењима, којима је потребна интензивнијапсихијатријска нега, као и пацијенти са 

коморбидним менталним поремећајима чије лечење је отежано у ванболничким 

условима или у дневној болници.  

8. Дневна болница за болести зависности „Прим. др Зоран Станковић“ (у Милана 

Кашанина 3), са бојем места 25, у коју се примају пацијенти са члановима породице и 

у којој се спроводи програм системске породичне терапије по индивидуалном плану за 

сваког пацијента. 

9. Дневна болница за болести зависности „Прим. др Бранко Гачић“ (у Пауновој број 

2), са бројем места 25 такође прима зависнике са члановима породице и примењује 

исти терапијски програм као и у претходно наведеној Дневној болници. Ова болница, 

иначе, представља модел лечења у заједници.  

10. Дневна болница за болести зависности у адолесценцији (у Пауновој број 2), са 

бројем места 20, прима на лечење адолесценте узраста 12-18 година, са знацима 

злоупотребе и/или зависности од алкохола и других психоактивних супстанци(осим 

хероина) са родитељима или старатељима . По обављеној дијагностици примењује се 

породична терапија, као и специјално педагошки или социотерапијски програм, 

успоставља се контакт са школама и центрима за социјални рад, по специфично 

индивидуализованом плану. Функционише по моделу лечења у заједници. 

 

Међу организационим јединицама Клинике постоји унутрашња вертикална повезаност, 

која подразумева јединствени приступ разумевању болести зависности, као и њиховом лечењу, 

превенцији и рехабилитацији. 

У свим организационим јединицама Клинике терапијски програм се спроводи у три фазе: 

1) припремно-оријентациона фаза, 1-7 дана, 

2) интензивна фаза у дневним болницама или клиничком одељењу, 8 - 10 недеља, 

3) продужно-рехабилитациона фаза, 1-2 године, у ванболничким условима кроз 

следеће терапијске форме: социотерапијске групе, психотерапијске групе и 

породични клубови („Палмотићева“ и „Паунова“).  

Клиника за болести зависности негује социјалнoпсихијатријски, системски и 

мултидимензионални приступ у третману болести зависности, а запослени се баве лечењем и 

рехабилитацијом пацијената, али и едукацијом,  истраживањем и формирањем и одржавањем базе 

података за потребе Клинике, а кроз шире социјалне активности делују у смислу превенције 

болести зависности и промоције здравих стилова живота у друштву.  

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 
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1. Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност  – Начелник 

Клинике за болести 

зависности  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године и завршена  специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије 

иодговарајућа ужа специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије 

2. Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност – Главна 

медицинска 

сестра/техничар 

Клинике за болести 

зависности 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање пет година радног искуства у 

области психијатријске неге и здравствене 

заштите. 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста / специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – НАЧЕЛНИК 

КЛИНИКЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ: Организује и руководи радом запослених у 

вертикално повезаним организационим јединицама клинике. Организује процес дијагностике и 

лечења пацијената у  вертикално повезаним организационим јединицама Клинике.   Евалуира 

методе и квалитет рада запослених у организационим јединицама Клинике. Одговоран је за 
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планирање и извршење плана рада Клинике. Организује и води стручне састанке лекара, 

здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру Клинике. Сарађује са колегама из других 

организационих јединица Института у циљу успешнијег обављања послова.  Одговоран је за 

планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу Клинике. Организује и 

учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима Института.  

Надзире стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге 

имовине у Клиници као целини.  Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге 

болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и 

процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту 

хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и 

лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената 

оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује 

у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим 

радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Спроводи 

здравствено васпитни рад и ради на унапређењу здравља у заједници, кроз предавања, трибине и 

сарадњу са медијима и средствима јавног информисања, у складу са процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу директора Института, коме је и  непосредно одговоран за свој 

рад. Члан је Стручног колегијума Института.  

 

2. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР КЛИНИКЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ:Координира рад главних 

медицинских сестара-техничара у вертикално повезаним организационим јединицама Клинике; 

непосрено руководи радом медицинских сестара-техничара, здравствених радника са вишом и 

средњом стручном спремом  и помоћног особља. Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у 

поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и 

контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама 

које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра 

пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института и директора. Члан је 

Колегијума сестара. 

 

1) Клиничко одељење за болести зависности 

 

Ред. 

бр. 

Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 
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1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалиста 

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф  Клиничког одељења за 

болести зависности 

Високо образовање: 

-    на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, 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 изавршена 

специјализација  из психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

-  

2 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

3. 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. 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

4. 

Психолог специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије), по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. 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. 

 

1 

 Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- специјализација из медицинске 

психологије 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 
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5. 

Психолог  у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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. 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

 

6. 

Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност / Главна 

медицинска сестра / техничар 

Клиничког одељења за 

болести зависности 

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. 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање тригодине радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

7. 

Виша медицинска 

сестра/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

 

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. 

5 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

8. 

Медицинска сестра /техничар  

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

- - средње образовање 

4 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – Шеф клиничког 

одељења за болести зависности: Организује и руководи радом запослених у клиничком одељењу. 

Организује процес дијагностике и лечења пацијената у клиничком одељењу. Евалуира методе и 

квалитет рада у клиничком одељењу. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу 

клиничког одељења. Организује и води стручне састанке лекара , здравствених радника и 

здравствених у оквиру клиничког одељења. Сарађује са стручњацима Института у циљу 

успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и извршење плана стручног 

усавршавања запослених на нивоу клиничког одељења. Организује и учествује у научно-

истраживачким и континуираним едукативним активностима са другим стручњацима Института.  

Надзире стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге 

имовине у клиничком одељењу. Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје  и друге 

болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и 

процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту 

хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и 

лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената 

оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује 

у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим 

радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран 

за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 
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заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне 

поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура 

савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове 

у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; 

спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; врши психијатријску експлорацију 

и обраду пацијената; води медицинску документацију; примењује савремене методе у лечењу 

пацијената; учествује у програмима примарне превенције; обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, 

упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену 

когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену 

специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише 

психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице 

и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. 

Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад 

специјализаната из медицинске психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5.Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију психодијагностичку процену 

пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује 

тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, 

упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених 

психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и 

мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. 

Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према 

потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6.Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР КЛИНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА БОЛЕСТИ 
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ЗАВИСНОСТИ: Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, 

других здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у 

одељењу. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са 

праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 

дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу 

стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и 

обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира 

виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и 

материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у 

набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у 

eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и 

уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Члан је 

колегијума сестара. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

 

7.Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и 

пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa 

савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља 

сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и 

рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши 

припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и 

вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о 

стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге 

показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. 

Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног 

материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa 

и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских 

отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких 

извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према 

старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8.Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге 

здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене 

здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске 

мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује 

прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира 

лекару при интервенијама. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и 

обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира 

виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и 

материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у 

набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна прописани 

начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 
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породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 
 

 

 

 

 

2) Дневна болница за болести зависности „Прим. др Зоран Станковић“ 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршил

аца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

- Шеф Дневне болнице за 

болести зависности 

„Прим. др Зоран 

Станковић“ 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године и завршена специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација 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 о 

завршена специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника; 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године и завршена  специјализација из 

психијатрије или неуропсихијатрије, 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 

2 
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уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити / 

радно 

искуство/здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

3. 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

4. Специјални педагог 

/Дефектолог у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

6. 

Социјални радник у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 

Високо образовање: 

изузетно: 

- 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; 

1 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- Породични саветодавац /породични 

психотерапеут, системска породична 

терапија; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

7. 

Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

– Главна медицинска 

сестра/техничар Дневне 

болнице „Прим. др Зоран 

Станковић“: 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства у 

области психијатријске неге и здравствене 

заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

8. Виша медицинска 

сестра/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

9. Mедицинска сестра / 

техничар  у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

 

- -  средње образовање 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звањ; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 
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ОПИС ПОСЛОВА 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – шеф ДНЕВНЕ 

БОЛНИЦЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ „ПРИМ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ“: Организује 

и руководи радом запослених у дневној болници. Организује процес дијагностике и лечења 

пацијената у дневној  болници. Евалуира методе и квалитет рада запослених у дневној болници. 

Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу дневне болнице. Организује и води 

стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру дневне 

болнице. Сарађује са колегама из других организационих јединица Института у циљу успешнијег 

обављања послова. Одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања 

запослених на нивоу дневне болнице. Организује и учествује у научно-истраживачким и 

континуираним едукативним активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире 

стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у 

дневној болници; Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје  и друге болести, 

коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура 

савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту 

хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и 

лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената 

оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује 

у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим 

радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран 

за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне 

поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура 

савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове 

у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; 
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спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; врши психијатријску експлорацију 

и обраду пацијената; води медицинску документацију; примењује савремене методе у лечењу 

пацијената; учествује у програмима примарне превенције; обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Специјални педагог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Води и учествује у индивидуалним и групнм 

социотерапијским акивностима предвиђеним програмом за лечење болести зависности, учествују 

у опсервацији, дијагностици и третману пацијената са клиничком сликом болести зависности. 

Едукују и мотивишу пацијенте за лечење болести зависности кроз  индивидуални васпитни и 

социотерапијски рад и рад у малим социотерапијским групама, раде на побољшању животних 

вештина пацијената кроз провођење рехабилитационих програма. Учествују у едукативним 

активностима и програмима који афирмишу превенцију и лечење болести зависности ,а организује 

их Институт за ментално здравље.Промовише права особа са тешкоћама у менталном развоју. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ „ПРИМ. ДР 

ЗОРАН СТАНКОВИЋ“: Координира   и непосредно руководи радом медицинских сестара-

техничара , других здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног 

особља у дневној болници. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у 

складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 

дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. 

Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и 

вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 
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Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa 

нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. 

Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. Члан је колегијума сестара. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

 

7. ВИША Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

3) Дневна болница за болести зависности „Прим. др Бранко Гачић“ 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршилаца 
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1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалиста 

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Дневне болнице за 

болести зависности „Прим. 

др Бранко Гачић“ 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена  

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа 

ужа специјализација 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа 

ужа специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника; 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена  

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

2 
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здравствених радника и здравствених 

сарадника. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

3. 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

4. Здравствени сарадник 

специјалиста/социјални 

радник у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

- Високо образовање и завршена 

специјализација према тада важећем 

Правилнику о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника, до 2010. године, а у 

зависности од завршеног факултета. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- најмање три године радног искуства 

са одговарајућим високим 

образовањем. 

- Породични саветодавац /породични; 

психотерапеут, системска породична 

терапија; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

5. Специјални педагог у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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 

1 
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који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

6. Социјални радник у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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; 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

7. Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност- Главна  

медицинска сестра –техничар 

Дневне болнице за болести 

зависности „Прим. др Бранко 

Гачић“ 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства 

у области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

8. Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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 

1 
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је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

9. Медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

 

- -  средње образовање 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – шеф дневне 

болнице за болести зависности „Прим. др Бранко ГАЧИЋ“: Организује и руководи радом 

запослених у дневној болници. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у дневној  

болници. Евалуира методе и квалитет рада запослених у дневној болници. Одговоран је за 

планирање и извршење плана рада на нивоу дневне болнице. Организује и води стручне састанке 

лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру дневне болнице. Сарађује са 

стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и 

извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу дневне болнице. Организује и 

учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са 

другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у дневној болници; Превенира, дијагностикује и 

лечи менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 

стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту 

одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу 
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на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по налогу директора 

Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне 

поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура 

савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове 

у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; 

спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; врши психијатријску експлорацију 

и обраду пацијената; води медицинску документацију; примењује савремене методе у лечењу 

пацијената;  учествује у програмима примарне превенције; обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непоседног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА / Социјални радник У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну анамнезу; води 

социотерапијске групе; врши истраживање и извештавање у случајевима злостављања и 

занемаривања; прати социјално стање појединца или групе; саветује пацијенте и групе; сарађује 

са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама; 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; 

прикупља хетероанамнестичке податке на терену; социотерапијски рад са  члановима породице 

или колектива; решава конкретне проблеме пацијената везане за њихову социјалну и 

професионалну рехабилитацију; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада; учествује у програмима примарне 

превенције; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 
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Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Специјални педагог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Води и учествује у индивидуалним и групнм 

социотерапијским акивностима предвиђеним програмом за лечење болести зависности, учествују 

у опсервацији, дијагностици и третману пацијената са клиничком сликом болести зависности. 

Едукују и мотивишу пацијенте за лечење болести зависности кроз индивидуални васпитни и 

социотерапијски рад и рад у малим социотерапијским групама, раде на побољшању животних 

вештина пацијената кроз провођење рехабилитационих програма. Учествују у едукативним 

активностима и програмима који афирмишу превенцију и лечеље болести зависности ,а организује 

их Институт за ментално здравље. Промовише права особа са тешкоћама у менталном развоју. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

6. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада. Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ „Прим. др 

Бранко Гачић“: Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, 

других здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у 

дневној болници. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са 

праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 

дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. 

Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и 

вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa 

нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. 
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Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите.  

 

 

4) Дневна болница за болести зависности у адолесценцији 

 

Р. Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

 

1. 

Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалис

та у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

 - Шеф Дневне болнице за 

болести зависности у 

адолесценцији 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005.  године и завршена  

- 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

-  

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим  

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије,  у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

2 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

3. 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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

4. Специјални педагог 

/Дефектолог у осталим  

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. г. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

-  

 

5. 

Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим  

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност - 

Главна медицинска сестра / 

техничар Дневне болнице за 

болести зависности у 

адолесценцији 

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.  

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца 

- три  године радног искуства у области 

психијатријске неге и 
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- здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

6. Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим  

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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.  

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

7. Медицинска сестра / 

техничар у осталим  

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

- средње образовање 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – шеф ДНЕВНЕ 

болнице за болести зависности у адолесценцији: Организује и руководи радом запослених у 

дневној болници. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у дневној болници. 

Евалуира методе и квалитет рада запослених у дневној болници. Одговоран је за планирање и 

извршење плана рада на нивоу дневне болнице. Организује и води стручне састанке лекара, 

здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру дневне болнице. Сарађује са 

стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и 

извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу дневне болнице. Организује и 

учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са 

другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у дневној болници; Превенира, дијагностикује и 

лечи менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 
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стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту 

одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора 

Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине:превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне 

поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура 

савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове 

у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; 

спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; врши психијатријску експлорацију 

и обраду пацијената; води медицинску документацију; примењује савремене методе у лечењу 

пацијената; учествује у програмима примарне превенције; обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Специјални педагог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Води и учествује у индивидуалним и групнм 

социотерапијским акивностима предвиђеним програмом за лечење болести зависности, учествују 

у опсервацији, дијагностици и третману пацијената са клиничком сликом болести зависности. 

Едукују и мотивишу пацијенте за лечење болести зависности кроз индивидуални васпитни и 

социотерапијски рад и рад у малим социотерапијским групама, раде на побољшању животних 

вештина кроз провођење рехабилитационих програма. Учествују у едукативним активностима и 

програмима који афирмишу превенцију и лечеље болести зависности,а организује их Институт за 

ментално здравље.Промовише права особа са тешкоћама у менталном развоју.Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 
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лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ У 

АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ:Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара 

, других здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у 

дневној болници. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са 

праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 

дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. 

Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и 

вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa 

нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. 

Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. Члан је колегијума сестара. 

 

6. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 
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инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

 

3. КЛИНИКА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

 

Клиника за децу и омладину Института бави се лечењем и превенцијом менталних 

поремећаја, заштитом и унапређењем менталног здравља деце и омладине, спроводећи 

ванболничке и болничке активности у оквиру Клинике.  Клиника за децу и омладину се састоји из 

следећих целина:  

 

Клиничко одељење за децу и омладинугде се третирају тежи психијатријски поремећаји 

младих до 18-е године код којих је неопходно издвајање из породице и 24-часовни надзор и 

праћење (психотични поремећаји, тешки облици поремећаја расположења, покушаји суицида или 

изразито суицидни пацијенти, поремећаји исхране, менталне ретардације са удруженим 

психијатријским поремећајима, поремећаји из спектра аутизма, поремећаји понашања, сви облици 

дисхармоничног и/или успореног психомоторног развоја и други емоционални поремећаји у 

детињству или адолесценцији који захтевају клиничку опсервацију  

Од терапијских процедура примењују се: фармакотерапија, индивидуална и групна 

психотерапија, социотерапија, породична терапија и саветодавни рад са родитељима деце која се 

болнички лече, дефектолошки и логопедски третман млађе деце, ране интервенције, педагошки 

третман. На одељењу се организује и настава до осмог разреда. Капацитет Одељења је 20 постеља. 

Од тога 1 постеља је намењена интензивној нези, 7 полуинтензивној и остале су намењене 

класичној нези.На Одељење се примају и родитељи/стратељи  мале деце.  

 

Дневна болница за децу, где се примају деца узраста до 12 година са развојним 

проблемима (менталне ретардације са удруженим психијатријским поремећајима , поремећаји из 

спектра аутизма, поремећаји понашања, сви облици дисхармоничног и/или успореног 

психомоторног развоја). Број места у овој Дневној болници је 15. Начин рада подразумева примену 

раних интервенција, индивидуални и групни дефектолошки/логопедски третман, укључивање све 

деце у рекреативно-едукативне активности које воде два васпитача, индивидуални и групни рад са 

родитељима, психијатријски третман деце, социјалне интервенције у друштвеној заједници како 

би се изашло у сусрет потребама деце. У оквиру ове организационе јединице тк се организује и 

настава. 

 

Дневна болница за адолесценте, у којој се лече адолесценти узраста од 15-25 година. Број 

места Дневне болнице за адолесценте који се налазе на хоспитализацији  је 30. Приступ лечењу је 

мултидисциплинаран уз индивидуализовање плана лечења за сваког пацијента. Најчешће се 

третирају адолесценти који испољавају депресивну симптоматологију, тешкоће у прилагођавању, 

млади са поремећајима понашања, са различитим анксиозним поремећајима итд. Примењују се 

технике индивидуалне и групне психо и социо-терапије, породичне терапије, саветодавни рад са 

породицама, наставницима и васпитачима.  

 

Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе у којем се поремећаји 

дијагностикују уз успостављање базе података о пацијентима. Велики број поремећаја после 

дијагностиковања могуће је лечити у оквиру ове организационе јединице Клинике (индивидуална 

и групна психотерапија, породична терапија, фармакотерапија, дефектолошки и логопедски 

третман, ране интервенције, специјално-педагошки третман, успостављање контакта са школама, 

центрима за социјални рад итд).  
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Карактеристика Клинике је што међу унутрашњим организационим јединицама постоји 

вертикална повезаност која подразумева јединствен приступ разумевању менталних поремећаја у 

детињству и адолесценцији, њиховом лечењу и рехабилитацији.  

 

За сва одељења Клинике заједничко је што се уважава чињеница да су ментални поремећаји 

био-психо-социјалне природе, тако да је приступ лечењу интегративан, индивидуализован и 

оријентисан на особу, а не на дијагностичку категорију.  

 

У најширем смислу, запослени у Клиници се баве лечењем, едукацијом и истраживањем, 

праћењем пацијената и после отпуста, формирањем и одржавањем базе података за потребе својих 

организационих јединица. Запослени су дужни да се континуирано едукују и стручно усавршавају.  

 

 

 

Р. Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску 

делатност- Начелник 

Клинике за децу и 

омладину  

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. и завршена  

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије психијатрије 

и одговарајућа ужа специјализација , 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 о 

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије психијатрије 

и одговарајућа ужа специјализација , у 

складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника;  

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије / дечје и 

адолесцентне психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 
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2. Виша медицинска сестра/ 

техничар у осталим 

стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

- Главна медицинска 

сестра/ техничар 

Клинике за децу и 

омладину 

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 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање пет година радног искуства у 

области психијатријске неге и здравствене 

заштите; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

 

ОПИСИ ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА / специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – НАЧЕЛНИК 

КЛИНИКЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ: Организује и руководи радом запослених у вертикално 

повезаним организационим јединицама клинике. Организује процес дијагностике и лечења 

пацијената пацијената у  вертикално повезаним организационим јединицама Клинике.   Евалуира 

методе и квалитет рада запослених у организационим јединицама Клинике. Одговоран је за 

планирање и извршење плана рада и плана стручног усавршавања запослених на нивоу 

Клинике.Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених 

сарадника у оквиру клинике. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања 

послова.  Одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених на 

нивоу Клинике. Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним 

активностима са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост 

медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у клиници као целини.  Превенира, 

дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о 

чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне 

пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима 

лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља 

дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са 

здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати 

њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту 

одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.  Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по налогу директора 

Института, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института.  

 

2. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР КЛИНИКЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ: Координира рад главних 

медицинских сестара-техничара у вертикално повезаним организационим јединицама Клинике; 

непосрено руководи радом медицинских сестара-техничара, здравствених радника са вишом и 
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средњом стручном спремом  и помоћног особља. Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у 

поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и 

контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама 

које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра 

пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института  и директора. Члан је 

Колегијума сестара. 

 

 

(1) Клиничко одељење за децу и омладину 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

иизврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјал

иста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

- Шеф Клиничког 

Одељења за децу и 

адолесценте 

 

Високо образовање: 

-    на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. и завршена 

специјализација из психијатрије,  

неуропсихијатрије или дечије психијатрије 

иодговарајућа ужа специјализација 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 психијатрије,  

неуропсихијатрије или дечије психијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника;  

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у звању 

специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

- Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев 

3 
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које обављају 

психијатријску делатност  

 

 

 

од 10. септембра 2005. и завршена  

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије психијатрије, 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 психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије психијатрије ,у 

складу са Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци радног 

искуства у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

3. 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 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у звању 

доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

4. 

Психолог  специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 



104 

 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске психологије 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

5. Психолог у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. год. 

1 

 

 

 

 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

6. 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. 

године; 

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 уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

7. 

Здравствени сарадник 

специјалиста/ Специјални 

педагог у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

- Високо образовање и завршена специјализација 

према тада важећем Правилнику о 

специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника, до 2010. године, а у зависности од 

завршеног факултета 

1 

 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- одговарајући специјалистички испит; 

- најмање три године радног искуства са 

одговарајућимвисоким образовањем 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

8. 

Виша медицинска сестра/ 

техничар  у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

- Главна медицинска 

сестра/ техничар 

Клиничког Одељења за 

децу и омладину 

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. 

-  

1 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства у области 

здравствене заштите 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

 

9. 

Виша медицинска 

сестра/техничар у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

 

4 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

-  

 

10. 

Медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

- средње образовање 

8 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА / специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – шеф клиничког 

одељења за децу и омладину: Организује и руководи радом запослених у клиничком одељењу. 

Организује процес дијагностике и лечења пацијената у клиничком одељењу. Евалуира методе и  

квалитет рада у клиничком одељењу. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу 

клиничког одељења. Организује и води стручне састанке лекара , здравствених радника и 

здравствених у оквиру клиничког одељења. Сарађује са стручњацима Института у циљу 

успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и извршење плана стручног 

усавршавања запослених на нивоу клиничког одељења. Организује и учествује у научно-

истраживачким и континуираним едукативним активностима са другим стручњацима Института.  

Надзире стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге 

имовине у клиничком одељењу. Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје  и друге 

болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и 

процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске 



106 

 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту 

хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и 

лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената 

оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује 

у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим 

радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран 

за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине:превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, и дијагностикује и лечи повреде и друге физичке болести у 

оквиру домена доктора медицине (уз упућивање лекару специјалисти према потреби), кроз 

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора 

медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва; 

учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим 

здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење 

здравствене заштите; пријављује сумњу на злостављање и занемаривање детета или адолесцента 

стручном тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања Института; обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института.Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, 

упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену 

когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену 

специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише 

психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице 
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и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. 

Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад 

специјализаната из медицинске психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностичку процену 

пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује 

тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике 

и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких 

поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду 

стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и 

психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и 

њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Дефектолог: Дефектолог обавља послове превенције, процене, ране дијагностике и третмана 

говорно-језичких поремећаја, поремећаја социјалне комуникације, поремећаја у 

понашању, поремећаја из спектра аутизма,менталне ретардације са удруженим психијатријским 

поремећајима, као и свих облика дисхармоничног и/или успореног психомоторног развоја. 

Примењује специфичне дефектолошко дијагностичке тестове, као и научно-доказане методе 

третмана у процесу рехабилитације и хабилитације особа са сметњама у развоју. Сачињава и 

имплементује индивидуализоване програме третмана, који укључују специфичне методе ране 

интервенције за стимулацију развоја говора и комуникације, социјалних вештина, моторног 

развоја, игре, вештина описмењавања, самопомоћи и употребу аугментативне и алтернативне 

комуникације за особе/децу са различитим проблемима у комуникацији укључујући и аутизам. 

Обезбеђује саветовање и едукацију родитеља /породица.Промовише права особа са сметњама у 

развоју. Учествује у тимским активностима, води одговарајућу документацију и учествује у 

едукацији. Сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима у циљу 

побољшања методологије и квалитета рада. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. Здравствени сарадник специјалиста/Специјални педагог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Води и учествује у 

индивидуалним и групнм социотерапијским акивностима предвиђеним програмом за лечење 

болести зависности, учествују у опсервацији, дијагностици и третману пацијената са клиничком 

сликом болести зависности. Едукују и мотивишу пацијенте за лечење болести зависности кроз 

индивидуални васпитни и социотерапијски рад и рад у малим социотерапијским групама, раде на 

побољшању животних вештина кроз провођење рехабилитационих програма. Учествују у 

едукативним активностима и програмима који афирмишу превенцију и лечеље болести 

зависности, а организује их Институт за ментално здравље. Промовише права особа са тешкоћама 

у менталном развоју. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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8. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР КЛИНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ:Координира   и 

непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, других здравствених радника са 

вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у одељењу. Планира и пружа услуге 

здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене 

здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске 

мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује 

прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару 

при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, 

визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, 

мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института  и директора. Члан је 

колегијума сестара. 

 

9. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

10. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИM УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСT: Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 



109 

 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

2) Дневна болница за децу „Проф. др Светомир Бојанин“ 

 

Р. Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специ

јалиста  у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност- Шеф 

Дневне болнице за 

децу „Проф др 

Светомир Бојанин“ 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена  

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије  и одговарајућа ужа 

специјализација 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 о 

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије  и  одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и 

здравствених сарадника;  

 

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

-  најмање пет година радног искуства 

у звању специјалнисте психијатрије 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

2. 

Здравствени сарадник 

специјалиста/ 

Дефектолог у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

- Високо образовање и завршена 

специјализација према тада важећем 

Правилнику о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и 

здравствених сарадника, до 2010. 

године, а у зависности од завршеног 

факултета. 

1 
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Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

 

- одговарајући специјалистички 

испит; 

- најмање три године радног искуства 

са одговарајућим високим 

образовањем; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

3. Дефектолог у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. г; 

- на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. г; 

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 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуствон / 

здравствена 

способност 

 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

4. Виша медицинска 

сестра /техничар  у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Главна 

медицинска 

сестра/техничар 

Дневне болнице за 

децу  „Проф. др 

Светомир Бојанин“ 

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. 

 

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства 

у области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

5. Виша медицинска 

сестра/техничар у 

Високо образовање: 1 
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осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

- 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 / здравствена 

способност 

Високо образовање: 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног 

искуства у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

6. 

Медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

 

 

- средње образовање. 

 

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног 

искуства у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ ДНЕВНЕ 

БОЛНИЦЕ ЗА ДЕЦУ „ПРОФ. ДР СВЕТОМИР БОЈАНИН“: Организује и руководи радом 

запослених у дневној болници. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у дневној  

болници. Евалуира методе и квалитет рада запослених у дневној болници. Одговоран је за 

планирање и извршење плана рада на нивоу дневне болнице. Организује и води стручне састанке 

лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру дневне болнице. Сарађује са 

стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и 

извршење плана стручног усавршавања запослених на нивоу дневне болнице. Организује и 

учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са 

другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у дневној болници; Превенира, дијагностикује и 

лечи менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и 

отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује 

субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује 

терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 

стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 



112 

 

стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту 

одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, 

дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 

заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 

сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора 

Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института. 

 

2. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА/ДЕФЕКТОЛОГ У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ: Обавља послове превенције, дефектолошке дијагностике, третмана и евалуације 

стања пацијената у Дневној болници; спроводи групни социотерапијски рад у циљу 

реорганизације и рехабилитације пацијената и породице; учествује у тимским активностима; води 

одговарајућу документацију; учествује у едукацији кадрова; учествује у организацији и 

спровођењу стручно-научног рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица 

Клинике и стручњацима Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада; учествује 

у програмима примарне превенције; пријављује сумњу на злостављање и занемаривање детета или 

адолесцента стручном тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања Института; обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. ДЕФЕКТОЛОГ У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Дефектолог обавља послове превенције, процене, 

ране дијагностике и третмана говорно-језичких поремећаја, поремећаја социјалне комуникације, 

поремећаја у понашању, поремећаја из спектра аутизма,менталне ретардације са удруженим 

психијатријским поремећајима,као и свих облика дисхармоничног и/или успореног 

психомоторног развоја. Примењује специфичне дефектолошко дијагностичке тестове, као и 

научно-доказане методе третмана у процесу рехабилитације и хабилитације особа са сметњама у 

развоју. Сачињава и имплементује индивидуализоване програме третмана, који укључују 

специфичне методе ране интервенције за стимулацију развоја говора и комуникације, социјалних 

вештина, моторног развоја, игре, вештина описмењавања, самопомоћи и употребу аугментативне 

и алтернативне комуникације за особе/децу са различитим проблемима у комуникацији 

укључујући и аутизам. Обезбеђује саветовање и едукацију родитеља /породица.Промовише права 

особа са сметњама у развоју. Учествује у тимским активностима, води одговарајућу документацију 

и учествује у едукацији.Сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима у 

циљу побољшања методологије и квалитета рада. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ДЕЦУ „ПРОФ. ДР СВЕТОМИР 

БОЈАНИН“: Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, других 

здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у дневној 

болници. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 

и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. 

Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и 
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рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему 

болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. 

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa 

нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. 

Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног  руководиоца, главне 

сестре Института  и директора. Члан је колегијума сестара. 

 

5. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Медицинска сестра / техничар  У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

3) Дневна болница за адолесценте 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 
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1. Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Дневне болнице за 

адолесценте 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године,специјализација 

из психијатрије, неуропсихијатрије или 

дечије психијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација 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 психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника;  

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена 

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије, 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 психијатрије и 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије, у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

5 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 
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- најмање три године и шест месеци  

радног искуства у звању специјалнисте 

психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

3. 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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

4. 

 

Психолог специјалиста  у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске 

психологије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

5. 

Психолог у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

6. 

Социјални радник у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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; 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

7. 

Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност- 

Главна медицинска сестра 

/техничар Дневне болнице 

за адолесценте 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

8. Виша медицинска 

сестра/техничар  у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање: 

- на  студијама првог степена (основне 

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. 

3 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

9. 

Медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

- средње образовање. 

 

 

 

5 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ ДНЕВНЕ 

БОЛНИЦЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНТЕ:Организује и руководи радом запослених у дневној болници. 

Организује процес дијагностике и лечења пацијената у дневној  болници. Евалуира методе и 

квалитет рада запослених у дневној болници. Одговоран је за планирање и извршење плана рада 

на нивоу дневне болнице. Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и 

здравствених сарадника у оквиру дневне болнице. Сарађује са стручњацима Института у циљу 

успешнијег обављања послова. Одговоран је за планирање и извршење плана стручног 

усавршавања запослених на нивоу дневне болнице. Организује и учествује у научно-

истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са другим стручњацима 

Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске документације, средстава за рад 

и друге имовине у дневној болници; Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје  и 

друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа 

и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну 

документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске 

интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује 

пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту 

хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и 

лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената 

оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује 

у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим 

радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге 

послове по налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран 

за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 
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породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине: превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје коришћењем 

специјализованих метода и техника, и дијагностикује и лечи повреде и друге физичке болести у 

оквиру домена доктора медицине (уз упућивање лекару специјалисти према потреби), кроз 

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, 

специјалисте или субспецијалисте; води медицинску документацију; спроводи здравствену 

заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља 

консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире 

и евалуира спровођење здравствене заштите; пружа стручну помоћ младим лекарима и лекарима 

на специјализацији; бави се стручно-научним радом; учествује у раду стручног тима на нивоу 

организационе јединице и Клинике; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; пријављује сумњу на злостављање и занемаривање детета 

или адолесцента стручном тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања Института; 

обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, 

упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену 

когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену 

специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише 

психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице 

и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. 

Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад 

специјализаната из медицинске психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностичку процену 

пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује 

тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике 

и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких 

поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду 

стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и 

психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и 

њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 
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индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада. Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНТЕ:Координира  и непосредно 

руководи радом медицинских сестара-техничара, других здравствених радника са вишом и 

средњом стручном спремом и помоћног особља у дневној болници. Планира и пружа услуге 

здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене 

здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске 

мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује 

прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару 

при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, 

визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, 

мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института и директора. Члан је 

колегијума сестара. 

 

8. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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9. Медицинска сестра / техничар  У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 

лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3  месеца. 

 

 

4) Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста / 

специјалиста  у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф одељења за 

специјалистичко 

консултативне прегледе 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена 

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација, 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 психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника;  

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 
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2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена  

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије  или дечије 

психијатрије, 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 психијатрије, 

неуропсихијатрије или дечије 

психијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

3. Психолог специјалиста  

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- специјализација из медицинске 

психологије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 
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4. 

Психолог у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

5. 

Здравствени сарадник 

специјалиста/Дефектолог у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

- Високо образовање и завршена 

специјализација према тада важећем 

Правилнику о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника, до 

2010. године, а у зависности од 

завршеног факултета. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- одговарајући специјалистички испит; 

- најмање три године радног искуства 

са одговарајућим високим 

образовањем; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

6. 

Дефектолог у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

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 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 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. год. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

7. 

Специјални педагог у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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 

1 
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који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

8. Социјални радник у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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. год. 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

9. 

Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност – 

Главна медицинска сестра / 

техничар Одељења за 

специјалистичко 

консултативне прегледе 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три  године радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

10. Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

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 

1 



124 

 

је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

11. Медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност 

 

 

- средње образовање 

 

3 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА / специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ 

ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ: Организује и 

руководи радом запослених у одељењу за специјалистичко –консултативне прегледе. Организује 

процес дијагностике и лечења пацијената у одељењу. Евалуира методе и квалитет рада запослених 

у  одељењу. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  одељења. Организује и 

води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру  одељења. 

Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за 

планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у  одељењу. Организује и 

учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са 

другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у одељењу. Превенира, дијагностикује и лечи 

менталне поремећаје и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, 

кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 

болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, 

дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Спроводи 

здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу 

квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и 

здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. 

Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 
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принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 

потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - 

терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и 

саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну 

визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези 

дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогунепосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију 

психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове, 

упитнике и технике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену 

когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену 

специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише 

психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице 

и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. 

Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Супервизира рад 

специјализаната из медицинске психологије и студената психологије. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностичку процену 

пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује 

тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике 

и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких 

поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду 

стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и 

психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и 

њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА/ДЕФЕКТОЛОГ У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМУСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ: Обавља специјалистичке послове у области:превенције, процене, 

ране дијагностике и третмана говорно-језичких поремећаја, поремећаја социјалне комуникације, 

поремећаја у понашању, поремећаја из спектра аутизма, менталне ретардације са удруженим 

психијатријским поремећајима,као и свих облика дисхармоничног и/или успореног 

психомоторног развоја. Примењује специфичне дефектолошко дијагностичке тестове, као и 

научно-доказане методе третмана у процесу рехабилитације и хабилитације особа са сметњама у 

развоју. Сачињава и имплементује индивидуализоване програме третмана, који укључују 

специфичне методе ране интервенције за стимулацију развоја говора и комуникације, социјалних 



126 

 

вештина, моторног развоја, игре, вештина описмењавања, самопомоћи и употребу аугментативне 

и алтернативне комуникације за особе/децу са различитим проблемима у комуникацији 

укључујући и аутизам. Обезбеђује саветовање и едукацију родитеља /породица. Промовише права 

особа са сметњама у развоју. Учествује у тимским активностима, води одговарајућу документацију 

и учествује у едукацији.Сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима у 

циљу побољшања методологије и квалитета рада. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ДЕФЕКТОЛОГ У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Дефектолог обавља послове превенције, процене, 

ране дијагностике и третмана говорно-језичких поремећаја, поремећаја социјалне комуникације, 

поремећаја у понашању, поремећаја из спектра аутизма,менталне ретардације са удруженим 

психијатријским поремећајима,као и свих облика дисхармоничног и/или успореног 

психомоторног развоја. Примењује специфичне дефектолошко дијагностичке тестове, као и 

научно-доказане методе третмана у процесу рехабилитације и хабилитације особа са сметњама у 

развоју. Сачињава и имплементује индивидуализоване програме третмана, који укључују 

специфичне методе ране интервенције за стимулацију развоја говора и комуникације, социјалних 

вештина, моторног развоја, игре, вештина описмењавања, самопомоћи и употребу аугментативне 

и алтернативне комуникације за особе/децу са различитим проблемима у комуникацији 

укључујући и аутизам. Обезбеђује саветовање и едукацију родитеља /породица.Промовише права 

особа са сметњама у развоју. Учествује у тимским активностима, води одговарајућу документацију 

и учествује у едукацији.Сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима у 

циљу побољшања методологије и квалитета рада. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Унапређује васпитни рад применом 

одговарајућих педагошких активности у окквиру развојног саветовалишта, заједно са другим 

члановима тима. Прати, анализира и подстиче целовит развој детета. Обавља саветодавни рад са 

децом, родитељима, односно старатељима.  Учествује у раду тима за заштиту од злостављања и 

занемаривања. Обавља послове у области  дијагностиковања поремећаја усвајања школских 

вештина, васпитања, професионалног и радног оспособљавања и социјалне партиципације особа 

са тешкоћама у менталном развоју. Промовише права особа са тешкоћама у менталном развоју. 

Иницира сарадњу са институцијама и појединцима шире друштвене заједнице који раде са децом 

и омладином. Учествује у научно истраживачким и континуираним едукативним активностима 

које организује Институт за ментално здравље, као и едукативним програмима.Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

8. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 
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услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

9. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНЕ 

ПРЕГЛЕДЕ:Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, других 

здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у одељењу. 

Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и 

стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. 

Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и 

рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему 

болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. 

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 

пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa 

спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa 

нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. 

Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос 

показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања 

деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим 

процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, главне 

сестре Института и директора. Члан је колегијума сестара. 

 

10. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

11. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Планира и пружа услуге здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 

прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 

терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање 
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лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему 

болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање 

пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску 

опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 

инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна 

прописани начин. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља 

у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

8. ОДСЕК ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ 

„Проф. др Драгослав Ерцеговац“ 

 

У Одсеку за епилепсије и клиничку неурофизиологију „ Проф. др Драгослав Ерцеговац“ 

обавља се дијагностика и лечење одраслих пацијената и деце са епилепсијом и епилептичним 

поремећајима, примарним главобољама, епилептичним и другим енцефалопатијама, органским 

менталним поремећајима, развојним поремећајима, психогеним неепилептичним  нападима и 

другим пароксизмалним неуропсихијатријским поремећајима. Превенција и лечење 

психијатријских поремећаја код особа са епилепсијом, мигреном и другим неуропсихијатријским 

поремећајима обавља се у сарадњи са другим организационим јединицама Института.  У Одсеку 

се обавља и дијагностика примарних главобоља (мигрене, тензионе главобоље, кластер и других 

типова главобоља) као и симптоматских главобоља, превенција хроничне главобоље и лечење 

примарних главобоља које укључује специфичну фармакотерапију. 

 

Свеобухватна дијагностика особа са епилепсијом укључује детаљну анамнезу, неуролошке 

и друге клиничке прегледе, као и видео – електроенцефалографско (ЕЕГ) регистровање у будном 

стању, у спонтаном спавању и у току свих поступака активације (хипервентилација,  

фотостимулација, ментална активација, депривација спавања и др). ЕЕГ снимања се обављају у 

складу са стандардима Међународног удружења за клиничку неурофизиологију  (IFCN, 1999) уз 

помоћ савремених дигиталних апарата, који пружају могућност стандардног и продуженог видео- 

ЕЕГ мониторинга  и комјутеризоване анализе ЕЕГ сигнала. Уз помоћ савременог холтер ЕЕГ 

апарата за продужено ЕЕГ регистровање обављају се дуготрајна снимања (24 до 92 сата) 

елеткрокортикалне активности пацијената у покрету, ван специјализоване ЕЕГ лабораторије 

Одсека, чиме се постиже значајно повећање сензитивности регистровања патолошких 

епилептиформних промена. Уз дијагностику типа епилептичких напада, епилептичких синдрома 

и епилепсија, обавља се и неуропсихолошка дијагностика. Редовно се примењује скрининг на 

депресију и анксиозност, и друге психијатријске коморбидне менталне поремећаје, како би се 

применила циљана превенција, односно рана терапија ових поремећаја. 

 

У Одсеку се спроводи едукација медицинских техничара из области 

електроенцефалографије (ЕЕГ) код деце и одраслих, у смислу стицања теоријских основа и 

савладавања техника практичног ЕЕГ снимања у циљу оспособљавања кандидата за самостални 

рад. 

У најширем смислу, запослени у Одсеку баве се лечењем, едукацијом и истраживањем, 

континуираним праћењем пацијената, формирањем и одржавањем базе података за потребе ове 

организационе јединице. Запослени су дужни да се континуирано едукују и стручно усавршавају.  

 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 
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1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалиста 

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Одсека за епилепсије и 

клиничку неурофизиологију 

''Проф. др Драгослав 

Ерцеговац'' 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена 

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или неурологије и 

одговарајућа ужа специјализација 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 психијатрије, 

неуропсихијатрије или неурологије и 

одговарајућа ужа специјализација у 

складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит из 

неурологије, неуропсихијатрије или 

психијатрије; 

- испит / рад из уже специјализације; 

 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена  

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или 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 из психијатрије, 

неуропсихијатрије или неурологије, у 

складу са Правилником о 

4 
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специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит из 

неурологије, неуропсихијатрије или 

психијатрије, 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

3. 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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у звању доктора медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

4. 

Психолог  специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- специјализација из медицинске 

психологије; 
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- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

5. 

 

 

 

 

Психолог у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

6. Социјални радник у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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; 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

7. 

Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност – Главна 

медицинска сестра техничар / 

Одсека за епилепсије и 

клиничку неурофизиологију 

''Проф. др Драгослав 

Ерцеговац'' 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три  године радног искуства 

у области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

8. 

Виша медицинска сестра 

/техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на  студијама првог степена (основне 

струковне / академске студије) по 

пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године; 

7 
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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 / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

9. 

Медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

 

 

- средње образовање 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА / специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ - ШЕФ ОДСЕКА 

ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ „ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ 

ЕРЦЕГОВАЦ“: Организује и руководи радом запослених у Одсеку, организује процес 

дијагностике и лечења пацијената у Одсеку. Евалуира методе и квалитет рада запослених у  

Одсеку. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  Одсека. Организује и води 

стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у оквиру Одсека. 

Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Одговоран је за 

планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у Одсеку. Организује и учествује 

у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са другим 

стручњацима Института. Организује едукацију из области техника 

електроенцефалографије.Надзире стручну исправност и целовитост медицинске документације, 

средстава за рад и друге имовине у Одсеку;  Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје  

и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа 

и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа 

хоспитализоване и амбулантне пацијенте, и издаје потребну документацију о резултатима лечења. 

Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, 

одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са 

здравственим стањем и лечењем. Обавља послове електроенцефалографске (ЕЕГ) дијагностике за 

коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај. Анализира стандардне ЕЕГ- записе у 

будном стању и спавању, у току метода активације, видео-ЕЕГ прегледе, као и дуготрајне 24-

часовне холтер ЕЕГ налазе. Обавља сложеније клиничке прегледе и детаљне видео- ЕЕГ анализе 

пацијената са епилепсијом, епилептичним и другим енцефалопатијама, органским менталним 

поремећајима и другим пароксизмалним неуропсихијатријским поремећајима.Спроводи 
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здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу 

квалитета здравствене заштите. Обавља консултације са другим здравственим радницима и 

здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института.Обавља и друге послове по 

налогу директора Института коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи менталне 

поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. 

Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, и издаје потребну документацију о 

резултатима лечења. Обавља по позиву неуролошке прегледе и консултације пацијената из других 

организационих јединица Института, одређује дијагностичка испитивања и терапију за те 

пацијенте. Реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља 

дијагнозу применом савремених метода дијагностике пацијената са епилепсијом, главобољама, 

органским менталним поремећајима, психогеним неепилептичним нападима и другим 

пароксизмалним неуропсихијатријским поремећајима, одређује фармакотерапију, као и друге 

терапијске методе и води лечење ових болесника.  Обавештава и саветује пацијента и породицу у 

вези са здравственим стањем и лечењем. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. 

Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. 

Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног 

усавршавања у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог 

информационог система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене 

заштите.Обавља послове ЕЕГ дијагностике за коју је уже специјализован, о чему сачињава 

извештај.Анализира стандардне ЕЕГ- записе у будном стању и спавању, у току метода активације, 

видео-ЕЕГ прегледе, као и дуготрајне 24-часовне холтер ЕЕГ налазе.Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Доктор медицине У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи болести и менталне 

поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура 

савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове 

у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; 

обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; учествује 

у раду стручног тима на нивоу Одсека и Института; учествује у едукативним активностима које 

организује Институт; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Психолог специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Обавља сложенију психодијагностику 

пацијената. Спроводи неуропсихолошки и психолошки интервју. Примењује скрининг процену 

когнитивних функција применом скрининг метода и техника. Спроводи опсежну процену 

когнитивног функционисања применом фиксне и флексибилне  батерије неуропсихолошких и 

психолошких мерних инструмената. Процењује појединачне неуропсихолошке функције – пажњу 

и концентрацију, вербално дивергентно мишљење, егзекутивне способности, говоро језички 
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статус, декаративну меморију, те визуоконструктивне и визуоспацијалне способности процењује. 

Клинички и тестовно, сагледава стање афективитета и утицај афекта на когнитивно 

функционисање. Примењује тестове личности у сврхе диференцијално дијагностичке процене 

органског и функционалног поремећаја. Подноси писани неуропсихолошки извештај и 

интеграцију добијених налаза након анализе и обраде резултата и тестовних и клиничких маркера. 

Обавља психолошко саветовање и психоедукацију  пацијента и чланова породице. Учествује у 

тимској дијагностичкој обради пацијената са епилепсијом и другим неуролошким и 

психијатријским поремећајима, заједно са осталим запосленима у Одсеку. Учествује у едукацији 

кадрова у области клиничке психологије и неуропсихологије. Учествује у спровођењу научно-

истраживачких програма у оквиру Одсека и Института.Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Психолог У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Обавља сложенију психодијагностичку процену пацијента, 

примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује тестове за 

процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике и тестове 

личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. 

Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног 

тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и 

психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и 

њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. Социјални радник У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну 

анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз 

индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати 

социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима 

и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; 

учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  

заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима 

услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним 

активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног 

рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима 

Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање 

и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

7. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ОДСЕКА ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ 

НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ „ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ ЕРЦЕГОВАЦ“: Координира и 

непосредно руководи радом медицинских сестара-техничара, других здравствених радника са 

вишом и средњом стручном спремом и помоћног особља у Одсеку. Организује и учествује у 

регистровањима стандардних и продужених видео – ЕЕГ записа пацијената, као и дуготрајних 

(24-92 часовних) ЕЕГ регистровања уз помоћ холтер-ЕЕГ апарата. Учествује у едукацији 

кадрова из области ЕЕГ техника и у унапређењу технологије рада; прати стање опреме ЕЕГ 
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лабораторије. Стара се о организацији и чувању медицинске документације пацијената и 

архиве ЕЕГ записа. Учествује у изради годишњег плана набавки медицинске и друге опреме 

за рад, као и у вођењу инвентара Одсека. Учествује у планирању коришћења годишњих одмора 

и распореда рада запослених у Одсеку. Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и 

подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему 

води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника 

у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Врши припрему болесника и 

асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Припрема 

простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање 

интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног потрошног и канцеларијског 

материјала, лекова и санитетског материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши 

унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета 

здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института  и 

директора. Члан је колегијума сестара. 
 

8. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге процеса 

здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене 

здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Евидентира преглед 

пацијента у бази података, евидентира пружене здравствене услуге пацијентима у Одсеку, 

стара се о медицинској документацији и о другој евиденцији. Планира термине за клиничке и 

ЕЕГ прегледе у Информационом здравственом систему. Обавља послове ЕЕГ техничара, 

укључујући стандардна и продужена видео – ЕЕГ регистровања са применом метода 

провокације, као и дуготрајно (24-92 сата) ЕЕГ регистровање уз помоћ холтер ЕЕГ апарата. 

Учествује у едукацији кадрова из области ЕЕГ техника и у унапређењу технологије рада; 

одржава опрему и исправност ЕЕГ лабораторије. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу 

стручност и вештину. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и 

друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. 

Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног 

материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa 

и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских 

отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких 

извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према 

старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 
Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

9. Медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ 

ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему 

води прописану медицинску документацију. Евидентира преглед пацијента у бази података, 

евидентира пружене здравствене услуге пацијентима у Одсеку, стара се о медицинској 

документацији и о другој евиденцији. Планира термине за клиничке и ЕЕГ прегледе у 

Информационом здравственом систему. Обавља послове ЕЕГ техничара, укључујући стандардна 

и продужена видео – ЕЕГ регистровања са применом метода провокације, као и дуготрајно (24-92 
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сата) ЕЕГ регистровање уз помоћ холтер ЕЕГ апарата. Обавља медицинске мере код болесника у 

поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна прописани 

начин. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици 

и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове 

по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

6.  ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ 

          „Проф. др Славка Морић-Петровић“ 

 

Одсек за медицинску генетику се састоји од генетичког саветовалишта и генетичке 

лабораторије.  

Генетичко саветовалиште се бави давањем генетичког савета породицама или трудницама 

„под ризиком“ на основу документације и урађених анализа.  

У генетичкој лабораторији се обавља пренаталну генетичку дијагностику фетуса, која се 

спроводи једном од наведених метода: анализом кариотипа из ћелија плодове воде добијене 

амниоцентезом, анализом кариотипа ћелија хорион-фрондозума из постељице плода добијене 

биопсијом хорионских ресица и анализом кариотипа из ћелија феталне крви добијене 

кордоцентезом. У лабораторији се обавља и постнатална генетичка дијагностика хромозомских 

поремећаја (нумеричке и структурне хромозомске аберације) код брачних парова са понављаним 

абортустима и стерилитетом, код пацијената код којих постоји сумња на неко генетичко обољење, 

ако и испитивање чланова породице пацијената са доказаним генетичким поремећајем. 

Дијагностика се спроводи клиничким прегледом (анамнеза и преглед пацијента), анализом 

кариотипа из ћелија периферне крви и анализом кариотипа из фибробласта добијене биопсијом 

коже пробанта. 

Одсек се бави и клиничким праћењем пробаната који имају неки од генетичких поремећаја 

(Синдроми Down, Klineferter, Turner, FraXq, итд.) у смислу коморбидитета са психијатријским или 

другим обољењима. 

У најширем смислу, запослени у Одсеку баве се лечењем, едукацијом и истраживањима из 

области медицинске генетике, праћењем трудница током и после порођаја, формирањем и 

одржавањем базе података за потребе своје организационе јединице.  

Запослени су дужни да се континуирано едукују и стручно усавршавају у току рада. 

 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврш

илаца 

1. 

 

Доктор медицине 

субспецијалиста /  

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност - Шеф Одсека 

за медицинску генетику 

''Проф. др Славка Морић 

– Петровић'' 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. и завршена  

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или педијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација у 

складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника;  

1 



137 

 

- 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 психијатрије, 

неуропсихијатрије или педијатрије 

иодговарајућа ужа специјализација, у 

складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит из 

психијатрије, неуропсихијатрије, 

дечије психијатрије или педијатрије; 

- испит / рад из уже специјализације из 

медицинске генетике; 

- најмање пет година радног искуства у 

звању специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

2. 

Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије, 

неуропсихијатрије или педијатрије, 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 психијатрије, 

неуропсихијатрије или педијатрије , у 

складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит из 

психијатрије, неуропсихијатрије, 

дечије психијатрије или педијатрије; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 
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3. 

Биолог / молекуларни 

биолог  на пословима 

клиничке 

лабораторијске генетике 

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. 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит, у складу са законом. 

- пет година радног искуства (пуно 

радно време) у дијагностичкој  

лабораторији која се бави пословима из 

области медицинске генетике; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

4. 

Виша медицинска сестра 

/ техничар у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност - Главна 

медицинска сестра / 

техничар Одсека за 

медицинску генетику 

''Проф. др Славка Морић 

– Петровић''  

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. 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање пет година радног искуства у 

области психијатријске неге и 

здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

5. 

Медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним 

установама које 

обављају психијатријску 

делатност 

 

 

- средње образовање 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства 

у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

6. Лабораторијски 

техничар у дијагностици 

- средње образовање 1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци у наведеном 

звању; 
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- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа. 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – шеф одсека за 

генетику „Проф. др Славка Морић – Петровић“: Организује и руководи радом запослених у 

Одсеку. Oрганизује процес дијагностике и лечења пацијената у Одсеку. Евалуира методе и 

квалитет рада запослених у Одсеку. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу 

Одсека. Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених 

сарадника у оквиру Одсека. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања 

послова. Одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у 

Одсеку. Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним 

активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и 

целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у Одсеку;  Превенира, 

дијагностикује и лечи генетичке и педијатријске поремећаје и друге болести, коришћењем високо 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о 

чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне 

пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима 

лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља 

дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са 

здравственим стањем и лечењем. Обавља послове генетичке дијагностике за коју је уже 

специјализован, о чему сачињава извештај. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија 

становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење 

је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Даје генетички савет пацијенту пре и после 

предложених генетичких анализа, тумачи налазе тестова и предлаже додатне консултације лекара 

различитих специјалности. Објашњава етиологију и процењује рекурентни ризик за генетичке 

болести. Супервизира све налазе у кариотипу пацијената добијених из различитог ткива; 

обавештава и саветује пацијента о потреби за додатним генетичким испитивањем уже и шире 

породице. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу директора Института коме је и непосредно одговоран за свој рад. Члан је 

Стручног колегијума Института. 

 

2. Доктор медицине СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Превенира, дијагностикује и лечи 

генетичке поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 

болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, 

дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља 

свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у 

вези дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите.Обавља 

послове лабораторијске/генетичкедијагностике за коју је уже специјализован, о чему сачињава 
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извештај.Даје генетички савет пацијенту пре и после предложених генетичких анализа, тумачи 

налазе тестова и предлаже додатне консултације лекара различитих специјалности. Објашњава 

етиологију и процењује рекурентни ризик за генетичке болести. супервизира све налазе у 

кариотипу пацијената добијених из различитог ткива;обавештава и саветује пацијента о потреби 

за додатним генетичким испитивањем уже и шире породице. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руковоиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Биолог / молекуларни биолог НА ПОСЛОВИМА КЛИНИЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ  

ГЕНЕТИКЕ:Припрема и обрађује ткивне узорке за генетичке анализе и тумачи резултате 

испитивања. Ради дијагностику и интерпретацију резултата цитогенетике, молекуларне 

цитогенетике, молекуларне генетике и биохемијске генетике. Обавља послове у области 

медицинске генетике: ради дијагностику наследних и ненаследних генетички условљених болести 

као и пренаталну дијагностику применом базичних и модерних тест система за карактеризацију 

хуманог генома на различитим нивоима резолуције, са пуним разумевањем предности, 

недостатака и ограничења сваког од система за анализу, а ове анализе ради за појединце, породице 

са 1. уобичајеним и/или ретким наслеђеним/генетичким болестима, 2. болестима повезаним са 

генетичким факторима. Ради пре-аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у 

геномској дијагностици: ћелијску културу, ДНК/РНК изолацију, кариотипизацију и специфичне 

технике бојења, ФИСХ, ПЦР, варијације у броју копија, гел електрофорезу, Сангер Анализа 

секвенци, нове технологије у оквиру нове генерације секвенцирање, array технологију. Ради 

оптимизацију, валидацију и имплементацију нових тест система у лабораторији. Ради на контроли 

квалитета (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest -EQA -recommendations). Ради 

извештаје тестирања коришћењем интернационалних система за номенклатуру (ИСЦН, ХГВС), 

као и онлине извора (ОМИМ, Orphanet and GeneReviews). Израђује стручне анализе, извештаје, 

мишљења. Учествује у изради студија, елабората итд. из области биолошких и молекуларно 

биолошких истраживања у медицини. Ради на сталном усавршавању постојећих и проналажењу 

нових метода за израду биолошких и молекуларно биолошких анализа, као и на стручном 

усавршавању у својој области. Дефинише адекватне лабораторијске-дијагностичке приступе у 

односу на достављене индикације за тестирање. Учествује у планирању и набавци лабораторијског 

материјала и опреме.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР ОДСЕКА ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ „ПРОФ. ДР СЛАВКА 

МОРИЋ ПЕТРОВИЋ“: Координира и непосредно руководи радом медицинских сестара-

техничара , других здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом и помоћног 

особља у одсеку. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са 

праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску 

документацију. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају 

већу стручност и вештину. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за 

рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног 

материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и 

нaoснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад 

на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; 

прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите.Води документацију и припрема 

тимски састанак;стара се о кореспонденцији са пацијентима, изради мишљења и потврда;брине о 

набавци потрошног материјала и опреме; води евиденцију документације везане за Одсек. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 
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насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца, главне сестре Института и директора. Члан је колегијума 

сестара. 

 

5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, ускладу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника 

упоступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и 

контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. 

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за 

спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и 

уклања медицинских отпадна прописани начин.Води документацију и припрема тимски састанак; 

стара се о кореспонденцији са пацијентима, изради мишљења и потврда; брине о набавци 

потрошног материјала и опреме; води евиденцију документације везане за Одсек. Пријављује 

сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према 

старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

6. Лабораторијски техничар У ДИЈАГНОСТИЦИ: Врши узорковање биолошког материјала, 

припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за геметичкаиспитивања. Припрема, одржава и врши 

контролу исправности лабораторијске опреме. Одржава.Изводи лабораторијске анализе 

биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на терцијарном нивоу здравствене 

заштите и установама на више нивоа здравствене заштите. Правилно одлаже медицински отпад. 

врши пријем, евиденцију и класификацију ткивних узорака и припрема ткива за генетичку 

дијагностику;ради на култивацији, препарацији и припреми материјала за анализу из крви, коже, 

амнионске течности и абортног материјала;припрема, одржава и врши контролу исправности 

лабораторијске опреме;врши припрему и стерилизацију судова и инструмената;припрема 

хемикалије за рад и контролише њихову исправност;учествује у планирању и набавци 

лабораторијског материјала и опремеизводи мерења на аналитичкој ваги;Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

7. СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ (АПОТЕКА) И 

ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ 

 

Основна делатност ове Службе везана је за лечење менталних поремећаја али и превенцију 

појаве нежељених дејстава, погрешне употребе и/или злоупотребе психоактивних лекова. Служба 

је ангажована на снабдевању и дистрибуцији лекова унутар Института. Надлежност ове 

организационе јединице је и анализа потрошње по принципима фармакоепидемиологије и 

фармакоекономике, приказивању резултата и примени у унапређењу фармакотерапије. 

У оквиру ове Службе формиран је Кабинет за клиничке студије који се бави извођењем и 

праћењем клиничких студија у Институту. 

У најширем смислу, запослени у Служби баве се лечењем, едукацијом и истраживањем, 

праћењем пацијената и после отпуста, формирањем и одржавањем базе података за потребе својих 

организационих јединица. 

Запослени су дужни да се континуирано едукују и стручно усавршавају у току рада. 

 

Р. Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извр
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шила

ца 

1. Магистар фармације- Шеф 

Службе за фармацеутску 

делатност (Апотека) и 

лабораторијску дијагностику 

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. 

1 

Додатна знања / испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање пет године радног 

искуства у звању магистар 

фармације; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног 

здравственог органа 

2. Магистар фармације – 

специјалиста медицинске 

биохемије / магистар фармације 

– медицински биохемичар 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који 

уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године и 

завршена специјализација из 

медицинске биохемије, 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 медицинске 

биохемије, у складу са 

Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених 

сарадника 

1 

Додатна знања / испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјализација из мед.биохемије 

- најмање три године и шест 

месеци радног искуства у звању 

магистра фармације – мед. 

биохемичара; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног 

здравственог органа. 
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3. 

Виша медицинска сестра / 

техничар у осталим 

стационарним установама које 

обављају психијатријску 

делатност - Главна медицинска 

сестра / техничар „Службе за 

фармацеутску делатност 

(Апотека) и лабораторијску 

дијагностику у осталим 

стационарним установама које 

обављају психијатријску 

делатност ''  

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. 

 

1 

Додатна знања / испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање три године радног искуства 

у области здравствене заштите; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 

4. Виши лабораторијски техничар 

Службе за фармацеутску 

делатност (Апотека ) и 

лабораторијску дијагностику  

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 две године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године. 

1 

Додатна знања / испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање 6 месеци радног 

искуства у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног 

здравственог органа 

 

5. 

Лабораторијски техничар у 

дијагностици 

- средње образовање 

 

 

2 

Додатна знања / испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци у 

наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног 

здравственог органа. 

 

6. 

Фармацеутски техничар - средње образовање 1 

Додатна знања / испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит  

- лиценца 

- најмање шест  месеци радног 

искуства у наведеном звању; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног 

здравственог органа. 
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ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Магистар фармације – ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ (АПОТЕКА) 

И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ: Организује и руководи радом запослених у 

Служби. Организује процес дијагностике пацијената у Служби. Евалуира методе и квалитет рада 

запослених у  Служби. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  Службе. 

Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у 

оквиру Службе. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. 

Одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у  Служби. 

Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима 

заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у Служби. Обавља послове из области 

фармацеутске здравствене делатности, о чему води прописану медицинску документацију. 

Набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства.Врши административну обраду 

података о набављеним лековима и медицинским средствима. Предлаже унапређивање 

фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста 

медицинских средстава. Ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских 

протокола лечења. Прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси 

избегавању или смањивању тих реакција. Спроводи активности стручног усавршавања у 

областима фармацеутске делатности. управља фармацеутским отпадом. Учествовање у 

поступцима јавних набавки које спроводи Институт (рад у тендерским комисијама) и ЦЈН 

(Централизованих јавних набав) које спроводи РФЗО. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института коме је 

и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Магистар фармације – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР:  изводи биохемијске и хематолошке 

анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене 

заштите о чему води прописану  медицинску документацију; обавља контролу поступка пријема 

пацијента или биолошког материјала узетог (донетог) за рад; учествује у процесу испитивања и 

одговорни су за течаност испитивања и све резултате лабораторијских испитивања; валидује 

лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, 

извештај верификује  својим потписом; обавља контролу над реагенсима и одговоара за 

подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку исптивања; врши припрему 

реагенаса и других раствора потребних за рад; спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у 

лабораторијској дијагностици; врши контролу и баждарење лабораторијских апарата; изврђује 

стандардне криве и стандардне растворе; спроводи активности стручног усавршавања у областима 

биохемијске делатности: активно учествује у консултацијама у вези терапије пацијената кроз 

сарадњу службе према захтевима и потребама службе/одељења; управља медицинским 

лабораторијским отпадом; учествује у програмима превенције и научно-истрживачког рада 

Института; сарађује са другим здраственим радницима и здравственим сарадницима у Институту 

као и ван Института у циљу што квалитетнијег обављања здравствене заштите; обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. Пријављује сумњу на 

злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. Виши ЛАБОРАТОРИЈСКИ техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ 

ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ (АПОТЕКА) И 

ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ: Врши узорковање биолошког материјала, припрема 

узорке, реагенсе и биохемијска испитивања. Припрема, одржава и врши контролу исправности 
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лабораторијске опреме. Ради на биохемијским и другим анализаторима. Изводи лабораторијске 

анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на терцијарном нивоу 

здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске 

технике. Управља медицинским отпадом. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце 

и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

 

4. Виши ЛАБОРАТОРИЈСКИ техничар СЛУЖБЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ 

(АПОТЕКА) И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ: Врши узорковање биолошког 

материјала, припрема узорке, реагенсе, и биохемијска испитивања. Припрема, одржава и врши 

контролу исправности лабораторијске опреме. Ради на биохемијским и другим анализаторима. 

Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на 

терцијарном нивоу здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања у области 

лабораторијске технике. Управља медицинским отпадом. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. Лабораторијски техничар У ДИЈАГНОСТИЦИ:Врши узорковање биолошког материјала, 

припрема узорке, реагенсе, и опрему за биохемијска испитивања. Припрема, одржава и врши 

контролу исправности лабораторијске опреме. Ради на биохемијским и другим анализаторима. 

Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на 

терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите. 

Правилно одлаже медицински отпад. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

6. Фармацеутски техничар: 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. Учествује у планирању и набавци лекова и медицинског 

материјала. Врши административну обраду података о набављеним лековима и медицинским 

средствима.Сарађује са одговорним медицинским сестрама-техничарима других организационих 

јединица Института и главном медицинском сестром-техничарем Института. Пријављује сумњу 

на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим 

лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

 

 

(1) Кабинет за клиничке студије 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршил

аца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалиста 

у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност  - 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који 

уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. и 

1 
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ШефКабинета за клиничке 

студије 

завршена специјализација из 

психијатрије или 

неуропсихијатрије и 

одговарајућа ужа 

специјализација , 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, 

завршена специјализација из 

психијатрије или 

неуропсихијатријеи 

одговарајућа ужа 

специјализација у складу са 

Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама 

здравствених радника и 

здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже 

специјализације; 

- најмање пет година радног 

искуства у звању специјалнисте 

психијатрије; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног 

здравственог органа 

 

2. 

Виша медицинска сестра – 

техничар у осталим 

стационарним установама 

које обављају психијатријску 

делатност 

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. 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног 

искуства у наведеном звању; 
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- здравствена способност 

утврђена од стране надлежног 

здравственог органа. 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине СУБСПЕЦИЈАЛИСТА/специјалиста У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ 

КАБИНЕТА ЗА КЛИНИЧКЕ СТУДИЈЕ: Организује и руководи радом запослених у кабинету. 

Организује процес дијагностике и лечења пацијената у кабинету. Евалуира методе и квалитет рада 

запослених у  кабинету; одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  кабинета. 

Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених сарадника у 

оквиру  кабинета. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова; 

одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у  кабинету. 

Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима 

заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске 

документације, средстава за рад и друге имовине у кабинету;  Превенира, дијагностикује и лечи 

менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, 

кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 

болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, 

дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Спроводи 

здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу 

квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и 

здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу директора Института, и начелника Клинике, коме је и  непосредно одговоран за свој 

рад.Члан је Стручног колегијума Института. 

 

2. Виша медицинска сестра / техничар У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ: Планира и пружа услуге здравствене 

неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о 

чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану 

терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при 

интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, 

посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и 

евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, 

инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. 

Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, 

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нaoснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. 

Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос 

здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене 

заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у 

породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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8. СЛУЖБА ЗА НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ   

„Проф др Предраг Каличанин“ 

 

Институт, као наставна база неколико факултета (Медицинског, Филозофског, Факултета за 

специјалну едукацију, Факултета политичких наука, Више пколе за медицинске сестрес) обавља 

научно-истраживачки рад и учествује у настави и едукацији стручњака како из Института тако и 

из других установа, у складу са  задацима који произилазе из функције Института као Републичке 

стручно-методолошке установе за унапређење менталног здравља, као и унапређење стручног 

рада уопште.  Институт сараћује са другим сродним институцијама у земљи и у свету и учествује 

у националним и интернационалним  међународним студијама.  

 

Задатак СЛУЖБЕ ЗА НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКУ  И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ  ( у даљем 

тескту – Служба) је да конципира и изводи научно-истраживачке пројекте за чију реализацију се 

средства обезбеђују било у земљи или у иностранству.  Осим тога, јединица се стара о 

обезбеђивању регистра истраживања која се одвијају на Институту и израђује годишњи извештај 

у вези са реализацијом започетих/окончаних истраживања. По потреби, Служба организује 

едукацију у циљу стицања вештина добре научне праксе.  

 

У оквиру ове организационе јединице реализује се и публицистичка делатност (издавање часописа 

„Психијатрија данас“, „Билтен ИМЗ-а“, различите монографије и књиге, преводи стручне 

литературе).  

 

У оквиру ове Службе налази се  добро опремљена библиотека, која омогућава праћење савремених 

достигнућа у области психијатрије и у сродним дисциплинама, како за запослене у Институту тако 

и за спољне сараднике. Бибилотека сарађује са другим библиотекама у земљи и иностранству и 

размењује стручне часописе.  

 

У најширем смислу, запослени у Служби баве се едукацијом, формулисањем истраживачких 

питања, прикупљањем података,  статистичком обрадом резултата студија, формирањем и 

одржавањем базе података за потребе ове организационе јединице. Запослени су дужни да се 

континуирано едукују и стручно усавршавају.  

 

 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста 

/специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност - Шеф 

Службе за научно – 

истраживачку и 

образовну делатност 

''Проф. др Прадраг 

Каличанин'' 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године,  

специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије и одговарајућа ужа 

специјализација 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. 

год. специјализација из психијатрије или 

неуропсихијатрије иодговарајућа ужа 

специјализација у складу са Правилником о 

1 
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специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника. 

 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже специјализације; 

- најмање пет година радног искуства у звању 

специјалнисте психијатрије; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа 

2. Доктор медицине 

специјалиста у 

осталим стационарним 

установама које 

обављају 

психијатријску 

делатност 

Високо образовање: 

на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године и 

завршена  специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатријеу складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника или   

психотерапијска едукација призната од 

стране Савеза друштава психотерапеута 

Србије  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  психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника. или   

психотерапијска едукација призната од 

стране Савеза друштава психотерапеута 

Србије   

1 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

-здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

3. 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: 

1 
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- 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. 

Додатна знања / 

испити / радно 

искуство / здравствена 

способност 

- положен стручни испит; 

- знање рада на рачунару; 

- здравствена способност утврђена од стране 

надлежног здравственог органа. 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ СЛУЖБЕ 

ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „ПРОФ. ДР ПРЕДРАГ 

КАЛИЧАНИН“: Организује и руководи радом запослених у Служби. Евалуира методе и квалитет 

рада запослених у  Служби. Одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу  Службе. 

Организује и води стручне састанке запослених у служби и, по потреби, осталих зинитересовних 

страна.Одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у  Служби. 

Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања послова. Организује и учествује 

у научно-истраживачким и континуираним едукативним активностима заједно са другим 

стручњацима Института. Надзире стручну исправност и целовитост медицинске и истраживачке 

документације, средстава за рад и друге имовине у Служби;  Превенира, дијагностикује и лечи 

менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, 

кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 

болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, 

дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Спроводи 

здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од 

болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован. Учествује у унапређењу 

квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и 

здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу директора Института коме је и непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног 

колегијума Института. 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ 

СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ: Обавља психотерапију пацијената при Кабинету. Превенира, дијагностикује и 

лечи менталне поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 

болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, 

дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља 

свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у 

вези дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 
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консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања 

у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог 

система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 

насиља према старим лицима према важећим процедурама Института 

Обавља и друге послове по налогу директора Института 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

3. БИБЛИОТЕКАР: Одржава и надграђује библиотечку и информациону делатност и обезбеђује 

заштиту библиотечке грађе; предлаже мере за унапређивање делатности и библиотечко - 

информационог система; анализира потребе запослених за стручном литературом: дефинише 

политику набавке и структурирање фондова библиотеке; израђује и унапређује систем каталога и 

систем класификације; врши каталогизацију стручне литературе и уређује каталоге и друге 

информационе инструменте; истражује и сакупља библиотечку грађу; услужује кориснике; чува 

фондове библиотеке. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, 

насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института 

Обавља и друге послове по налогу директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

 

 

 

 

1) КАБИНЕТ ЗА ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ:  

 

Р.Б Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

извршила

ца 

1. Доктор медицине 

субспецијалиста/специјалис

та у осталим стационарним 

установама које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Кабинета за 

образовну делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена 

специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација 

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 психијатрије 

или неуропсихијатрије и 

одговарајућа ужа специјализација 

у складу са Правилником о 

специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника. 

1 
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Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- испит / рад из уже 

специјализације; 

- најмање четири године и шест 

месеци радног искуства у звању 

доктора медицине 

2. Доктор медицине 

специјалиста у осталим 

стационарним установама 

које обављају 

психијатријску делатност - 

Шеф Кабинета за 

образовну делатност 

Високо образовање: 

- на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године и завршена  

специјализација из психијатрије 

или неуропсихијатрије, 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 психијатрије или 

неуропсихијатрије, у складу са 

Правилником о специјализацијама 

и ужим специјализацијама 

здравствених радника и 

здравствених сарадника. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- стручни испит;  

- лиценца; 

- специјалистички испит; 

- најмање три године и шест месеци 

радног искуства у звању доктора 

медицине; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног здравственог 

органа. 

3. Технички секретар  - средње образовање;  

изузетно: 

- основно образовање и радно 

искуство на тим пословима 

стечено до дана ступања на снагу 

ове уредбе. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- знање рада на рачунару; 

- здравствена способност утврђена 

од стране надлежног здравственог 

органа. 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 
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- Доктор медицине субспецијалиста/СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ 

УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – ШЕФ 

КАБИНЕТА ЗА ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ:Оргаизује и руководи радом запослених у 

кабинету. Организује процес дијагностике и лечења пацијената у кабинету. Евалуира методе и 

квалитет рада запослених у  кабинету;одговоран је за планирање и извршење плана рада на нивоу 

кабинета. Организује и води стручне састанке лекара, здравствених радника и здравствених 

сарадника у оквиру кабинета. Сарађује са стручњацима Института у циљу успешнијег обављања 

послова; одговоран је за планирање и извршење плана стручног усавршавања запослених у 

кабинету. Организује и учествује у научно-истраживачким и континуираним едукативним 

активностима заједно са другим стручњацима Института. Надзире стручну исправност и 

целовитост медицинске документације, средстава за рад и друге имовине у кабинету;  Превенира, 

дијагностикује и лечи менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем високо 

специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о 

чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне 

пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима 

лечења. Реализује субспецијалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља 

дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са 

здравственим стањем и лечењем. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија 

становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење 

је уже специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља 

консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, 

надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу директора Института, и шефа 

Службе, коме је и  непосредно одговоран за свој рад. Члан је Стручног колегијума Института. 

 

- Доктор медицине СПЕЦИЈАЛИСТА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ:Превенира, дијагностикује и лечи 

менталне поремећаје  и друге болести, коришћењем високо специјализованих метода и техника, 

кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску 

документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 

болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује субспецијалистичке, 

дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. 

Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља 

свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у 

вези дијагностике и лечења. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, 

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

специјализован. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције 

са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира 

спровођење здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

- ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР: комуникацира са странкама путем телефона; спроводи странке према 

протоколу; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, 

извештаја и пројеката; пружа подршку у обради података из делокруга рада; обавља 

административне послове који се односе на едукативне активности и евиденцију учесника у 

едукацијама; обавља административне послове који се односе на делатност Кабинета; учествује у 

организацији за одржавање наставе за студенте, додипломске и последипломске наставе, као и 

едуканте на семинарима; учествује у организацији одржавања Лекција Института; учествује у 

организацији одржавања свих стручних манифестација које се организују у Институту; обавља 

послове издавања сертификата; учетвује у припремању документације за Акредитацију. 

Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и 
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насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца, шефа Службе и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

9. ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Одсек за правне, кадровске и административне пословеје задужен: да прати  законске прописе 

старајући се да се они примене у пракси; да обезбеди потпуну и правилну нормативно-правну 

основу за делатност Института; да обезбеди планирање, пријем и праћење кретања кадрова на 

нивоу Института; да обезбеди пружање правне и друге помоћи раду органа управљања у 

Институту као и раду различитих комисија; да обезбеди да се административни и технички 

послови у Институту обаве брзо, квалитетно и економично. 

-  

- Р.Б. - Назив радног места - Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

- Број 

изврши

лаца 

- 1. - Руководилац правних, 

кадровских и 

административних послова 

- 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. 

- 1 

- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- знање рада на рачунару 

- најмање 5 (пет) година радног искуства 

- испит службеника за јавне набавке 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

- 2. - Дипломирани правник за 

правне, кадровске и 

административне послове 

- 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. 

- 1 

- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- знање рада на рачунару, 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

- 3. - Референт за правне, кадровске 

и административне послове 

- средње образовање друштвеног смера 

-  

- 1 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- знање рада на рачунару 

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 
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4. 

- Саветник за информациону 

безбедност 

- 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. 

- 1 

- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

- 5. 

- 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. 

- 1 

- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

 

- 6. 

- Техничар одржавања 

информационих система и 

технологија 

- средње образовање техничког смера 

- 1 
- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

7. - Техничар инвестиционог и 

техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме  

 

- најмање средње образовање техничког 

смера 

- 2 

-  

-  

- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- знање рада на рачунару 

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 

8. - Референт за безбедност  и 

здравље на раду и 

противпожарну заштиту 

-  

- средње образовање техничког смера 

1 

- Додатна знања / испити / радно 

искуство/здравствена 

способност 

- знање рада на рачунару; 

- положен одговарајући стручни испит из 

области рада, у складу са законом. 

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог органа 
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- 9. 

- Кафе куварица /сервирка у 

посебним условима рада 

- средње образовање; 

изузетно: 

- основно образовање и радно искуство на 

тим пословима стечено до дана ступања 

на снагу ове уредбе. 

- 1 

- Додатна знања / испити / 

радно искуство / здравствена 

способност 

- најмање 6 месеци  радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

-  

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ПОСЛОВА:организује, руководи, координира, прати и контролише извршење правних, 

кадровских и административних послова; обавља послове консултанта директора и органа 

управљања Института; присуствује седницама колегијума и органа управљања; прати спровођење 

и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада, осим из економско 

финансијске  области; прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте; 

контролише припрему уговора и њихову реализацију; обавља, по пуномоћју послове заступања 

Института пред судом и другим државним органима; координира правне послове везане за јавне 

набавке у сарадњи са Комисијом за јаве набавке и другим стручним службама; прати и контролише 

послове  из области радно-правних односа; прати и контролише послове  из области 

информационе и техничке делатности запослених у Одсеку;  за свој рад непосредно је одговоран  

помоћнику и директору Института. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и 

адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама 

Института. Обавља и друге послове по налогу помоћника и директора Института. 

Члан је Стручног колегијума Института.  

 

2. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ 

ПОСЛОВЕ: 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 и канцеларијског пословања; учествује у припреми годишњег 

плана јавних набавки,  израђује и доставља надлежним службама све извештаје о поступцима 

јавних нбавки; учествује у припреми докумената за спровођење јавних набавки  и у поступцима 

јавних набавки, као стручно лице и као члан комисије; пружа стручну подршку у процесу 

планирања рада у области канцеларијског пословања; обавља послове из области стручног 

усавршавања запослених, обавља правне послове везане за упис и промене у одговарајући 

регистар; брине о чувању архивске грађе и обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца, помоћника и директора Института. Пријављује сумњу на злостављање и 

занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према 

важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
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3. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: техничку 

подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде 

аката, уговора и др; прикупља и обједињује податке за израду одговарајућих докумената, 

извештаја и анализа; врши компјутерску обраду кадровских података; издаје одговарајуће потврде 

и уверења; врши израду 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 и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних 

органа; води матичну књигу запослених као и кадровску евиденцију и све друге евиденције из 

области радних односа у складу са законом; води пописе аката и заводи, разводи, архивира и 

задужује акта; води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели 

потрошног канцеларијског материјала у Одсеку, води прописане евиденције и ажурира податке у 

одговарајућим базама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 
4. САВЕТНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ: прати и користи међународне и домаће 

стандарде информационе безбедности; израђује интерна аката у области информационе 

безбедности; планира и учествује у избору, тестирању и имплементацији техничких, физичких и 

организационих мера заштите, опреме и програма; планира и врши надзор имплементације и 

примене безбедносних процедура; врши анализу безбедности ИКТ система у циљу процене 

ризика; планира и учествује у обуци запослених, у области информационе безбедности; учествује 

у предлагању стратегија за заштиту мреже, ИКТ система и интернет презентација; обезбеђује 

заштиту дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему; остварује сарадњу са спољним 

субјектима при раду на дизајнирању и одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и 

софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

5. АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА: поставља и 

одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, 

мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем системског 

софтвера и сервиса - оперативних система, система за обезбеђивање информационо 

комуникационих сервиса - електронске поште, интернета 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, прати 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, система заштите и контроле приступа и коришћења 

информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; предлаже набавку нових 

програмских пакета и опреме, процењује потребе и понуђене могућности и доноси одлуку о 

увођењу нових програма и опреме. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца  

и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

6. ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА: 

контролише са програмерима резултате тестирања; извршава обраде, контролише рад стандардних 

апликација; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у 

раду информационих система и технологија; предузима мере за благовремено обезбеђење 

резервних делова; води оперативну документацију и потребне евиденције;превентивно одржава 

раучунарску опрему; стара се о исправности свих рачунара, њихове опреме; стара се о одржавању, 

сервисирању и поправци рачунара, штампача, скенера, видео пројектора, копир апарата и осталих 
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техничких уређаја које Институт поседује; контролише рад стандардних апликација; врши 

подешавање и остале потребне интервенције на серверима, радним станицама и целокупној 

рачунарској мрежи; прати и подешава параметре информатичке структуре; редовно проверава и 

памти архиве база података на други рачунар и/или неки други медиј; даје мишљење и учествује 

у набавци опреме. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и  директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 
 

7. ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ: 

снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима; стара се о исправности и 

одржавању инсталација централног грејања, електро и водоводних инсталација и врши ситне 

поправке; 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; учествује у  припреми техничке документације за извођење потребних радова на објектима 

и прати њихову реализацију; води књигу задужења резервним деловима и ситног инвентара; стара 

се о благовременој исправности и регистрацији моторних возила Института; врши превоз 

корисника по налогу непосредног руководиоца уз уредни путни налог; обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца и  директора  Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

8. РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ: 

прикупља потребну документацију и учествује у изради аката из области безбедности на раду и 

заштите од пожара; прати и контролише средства и опрему за личну заштиту  и  заштиту од 

пожара; прати стање и води евиденцију о повредама на раду и професионалним обољењима; 

спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака из делокруга свог рада; обавља 

и остале послове из области противпожарне заштите и обезбеђивања хигијенско-техничких услова 

у Институту у складу са позитивним прописима, а који нису посебно означени овим описом; 

контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца; учествује у изради 

извештаја у вези са ванредним догађајима из области заштите, безбедности и здравља на раду и 

заштите од пожара; пружа подршку у организовању обуке из области безбедности и здравља на 

раду и заштите од пожара; стара се о исправности и одржавању инсталација централног грејања, 

електро инсталацијама, и свим инсталацијама из области противпожарне заштите, као и моторних 

возила и друге опреме Института; по потреби врши превоз корисника по налогу непосредног 

руководиоца уз уредно попуњен путни налог.Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

9. КАФЕ КУВАРИЦА / СЕРВИРКА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА:  припрема, сервира и 

послужује топле и хладне безалкохолне напитке за пацијенте, запослене и госте Института; 

одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја; обавља посао одржавања хигијене чајне кухиње, 

трпезарије и простора у клубу; преузима робу и води евиденцију задужења и раздужења робе, као 

и евиденцију о требовању и утрошку робе. Обавља и друге послове по налогунепосредног 

руководиоца и директора Института. Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

 

10.. ОДСЕК ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ПОСЛОВА 

 

Одсек финансијско - рачуноводствених послове је задужен: да прати прописе из економско-

финансијске области и да обезбеди њихову правилну примену у пракси; да обезбеди правилно и 

целовито евидентирање наменски опредељених средстава: прилив, утрошак и доставу података о 

стању расположивих средстава за инвестиционо одржавање, средства намењена за едукације, 

средства намењена за реализацију научно-истраживачких и других пројеката, средства наменски 
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опредељених од стране различитих донатора; да обезбеди правилно пословање благајне; да 

обезбеди осигурање имовине и лица у Институту; да обезбеди правилно и потпуно статистичко и 

аналитичко евидентирање услуга и извештавање према различитим нивоима органа власти; да 

обезбеди правилно и тачно достављање периодичних обрачуна и извештаја надлежном заводу за 

јавно здравље; да обезбеди сачињавање и гарантује исправност финансијског плана, периодичног 

и завршног рачуна као и реализацију пописа имовине Института. 

 

Р.Б. Назив радног места Стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство 

Број 

изврши

лаца 

1.  Руководилац финансијско-

рачуноводствених послова 

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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- знање рада на рачунару; 

- најмање пет година радног искуства. 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

 

2. 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. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- знање рада на рачунару; 

- најмање три године радног искуства; 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа. 
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3. 

Самостално финансијско – 

рачуноводствени сарадник  

Високо образовање;  

- на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10 септембра 

2005 године;  

- на основним студијама у трајању до 3 

године по пропису које је уређивао 

високо образовање до 2005. године  

изузетно: 

- средње образовање и радно искуство 

на тим пословима стечено до дана 

ступања на снагу Уредбе о каталогу 

радних места 

 

2 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- знање рада на рачунару  

- најмање једна година радног искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

4. Благајник - средње образовање 

 

 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- знање рада на раучунару; 

- најмање једна  година радног 

искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

 

5. 

Референт за финансијско 

рачуноводствене послове  

 

- средње образовање  

4 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

 

- знање рада на раучунару 

- најмање једна  година радног 

искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 

 

 

6. 

Магационер – Економ - средње образовање; 

изузетно: 

- основно образовање и радно искуство 

на тим пословимастечено до дана 

ступања на снагу ове уредбе. 

1 

Додатна знања / испити / 

радно искуство / 

здравствена способност 

- знање рада на раучунару 

- најмање једна  година радног 

искуства 

- здравствена способност утврђена од 

стране надлежног здравственог 

органа 
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ОПИС ПОСЛОВА: 

 

1. РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО  –  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА: организује, 

руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова; развија, дефинише и 

координира припрему финансијских планова и других општих и појединачних аката из области 

свог рада; координира вођење пословних књига, израду и припрему финансијских извештаја; 

сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и 

поступа по примедбама у складу са важећим прописима; доноси одлуке о начину реализације 

финансијских и рачуноводствених послова; прати  прописе из економско – финансијске области и 

одговоран је за њихову правилну примену и контролише спровођење законитости наменског и 

економичног трошења финансијских средстава; одговоран је за финансијско евидентирање 

наменски опредељених средстава: прилив, утрошак и достава података о стању расположивих 

средстава за инвестиционо одржавање, средства намењена за едукације, средства намењена за 

реализацију пројеката, средства наменски опредељена од стране различитих донатора; прати и 

контролише стање новчаних средстава на рачунима трезора, контролише и одговоран је за 

благајничке извештаје, извештаје главне благајне; одговоран је за обраду и доставу података и 

документације осигуравајућем друштву ради наплате настале штете; контролише израду 

финансијских прегледа, анализа и извештаја; пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 

координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем; 

руководи припремом и израдом финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег 

извештаја о пословању (завршног рачуна); контролише формирање документације за пренос 

новчаних средстава; организује чување рачуноводстверних исправа, пословних књига и 

финансијских извештаја; Обавља и друге послове по налогу директора Института. Члан је 

Стручног колегијума Института.  

 

2. ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР: израђује годишњи план рада и 

финансијски план као и анализе (месечно, квартално, годишње) и прати њихово извршење; 

утврђује финансијски резултат организационих јединица и даје предлог и анализу интерних цена 

услуга; ради све статистичке извештаје и учествује у изради и примени општих аката у економско-

финансијској области и анализи њиховог извршења; доставља све потребне податке за припрему 

и спровођење поступака јавних набавки; учествује у годишњем попису имовине у Институту; 

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; Припрема  финансијски план и 

учествује у процедури уговарања и реализацији пројекта; израђује предлог буџета и учествује у 

процедурама уговарања и реализацији предвиђеног буџета; анализира и даје предлоге за увећање 

буџета; 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); контролише трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и 

обавеза  и рачуна и финансирања; обезбеђује примену закона из области свог рада; прати 

усаглашавање потраживања и обавеза; контролише припрему и обраду захтева за плаћање по 

различитим основама, контролише преузимање обавеза за реализацију расхода, као и усклађеност 

евиденција и стања главне књиге са дневником, прати усаглашавање потраживања и обавеза. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

3. САМОСТАЛНО ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК:прикупља, уређује 

и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката; проверава исправност 

финансијско – рачуноводствених образаца; припрема прописане документације за подношење 
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пореских евиденција и пријава; врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и 

годишње); врши билансирање позиција биланса стања; израђује документацију за подношење 

пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама; води евиденције о 

реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана; 

припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје 

везане за финансијско – материјално пословање; 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; 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; припрема и обрађује документацију за пословне промене 

исказане на изводима рачуна; контира и књижи набавску основних средстава и ситног инвентара 

на основу књигововодствене документације; врши обрачун амортизације и ревалоризације 

основних средстава; контира и књижи улаз и излаз материјала на основу књиговодтвене 

документације; учествује у изради периодичног и завршног рачуна; учествује у вршењу годишњег 

пописа имовине у Институту; врши припрему пописа и пописних листа а по извршеном попису 

утврђује вишкове и мањкове основних средстава и ситног инвентара; контролише електронске 

налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење; Одговоран је за законито и тачно књижење 

свих књиговодствених промена; књижи на основу исправних исконтираних налога за књижење и 

то  у вредносним  и робним  јединицама хронолошки и системски; води евиденцију и доставља 

извештаје надлежним организацијама и заводу за статистику о медицинској опреми од 

националног значаја. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 

Института. 

Пробни рад у трајању од 6 месеци. 

 

4. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ: врши пријем, 

контролу, груписање и књижење улазне и излазне документације и даје налог за финансијско 

задуживање; врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада 

и друга примања; врши обрачун зарада и осталих исплата; издаје потврде о висини зарада; врши 

фактурисање услуга; води књигу излазних фактура и других евиденија; 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; прати измиривање пореских обавеза; учествује у изради обрачуна пореза 

на додату вредност; израђује месечне извештаје из делогруга свог рада и одговоран је за њихову 

тачност; ажурира податке у одговарајућим базама; пружа подршку у изради финансијских 

извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању; врши рачунску и 

логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле; врши 

обрачун свих здравствених услуга из делатности Института у целини; води књиге свих излазних 

фактура, по видовима осигурања и корисницима; води статистику фактурисаних услуга по шифри 

услуге и месту настанка; обавља експедицију поште; прима враћене рачуне и сачињава одговоре 

корисницима; 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; обавља послове 

контирања свих новчаних и материјалних давања на бази важећег контног плана за буџетски 

систем и одговоран је за њихову исправност и тачност; одговоран је за дневну ажурност; одлаже 

и чува књиговодствену документацију; усаглашава књиговодствено стање са стварним стањем на 

рачунима као и у благајни; учествује у изради периодичног и завршног рачуна; учествује у вршењу 

годишњег пописа у Институту; прима и одговара на IOS-е добављача и води коресподенцију са 

њима;.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

5. БЛАГАЈНИК: води благајну и евиденцију зарада; разврстава и води архиву извода и 

документације о извршеним уплатама; припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
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исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима; припрема 

податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама; врши обрачуне и реализује 

плаћања и води благајну; одговоран је за  извршење свих обустава на примања радника; води 

аналитику по административним обуставама; издаје потврде о висини зараде на захтев радника; 

одговоран је за чување документације  по основу исплаћене зараде и накнаде зараде; одговоран је 

за све исплате, наплате и чување новчаних средстава благајне; одговоран је за исправност 

благајничке документације, чување ствари од вредности и хартије од вредности; одговоран је за 

благајнички максимум, за чување и пријем меница за наплату и за исплату болесничког депозита; 

врши књижење свих новчаних промена у благајни; Обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца и директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

6. МАГАЦИОНЕР / ЕКОНОМ: 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; 

хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе; књижи на 

основу исправних исконтираних налога за књижење и то  у вредносним  и робним јединицама 

хронолошки и системски; Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

директора Института. 

Пробни рад у трајању од 3 месеца. 

 

 

                                                                                                          ВД  Д И Р Е К Т О Р А 

 

 

 

                                                                                            _________________________________ 

                                                                                            Проф. др  Милица Пејовић Милованчевић 


