
 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 

КРВИ СРБИЈЕ 

Број: 3579/1.1 

Датум: 08.08.2022. године 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је 

оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке в.д. 

директора Института за трансфузију крви Србије број 3579/1 од 08.08.2022. године: 

 

ОГЛАС 

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, за радно место: 

 

Доктор медицине – 1 извршилац са пуним радним временом. 

 

Услови за заснивање радног односа: 

Високо образовање:  

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

10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године.  

Додатна знања / испити / радно искуство:  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања због завршетка посла на 

испитивању поремећаја хемостазе чији обим је привремено повећан. 

 

Опис посла: 

- реализација програма и планова пружања здравствених услуга из области хемостазе 

(преглед и лечење болесника са хеморагијским синдромом, болесника са тромбозом и учешће у 

свеобухватном збрињавању оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија, 

контрола крви давалаца, контрола продуката од крви, праћење терапијских ефеката продуката 

од крви и др.); 

- учешће у формирању и одржавању Националног регистра урођених коагулопатија; 

- обављање других послова из делокруга рада Одељења, обављање консултација из своје 

струке; 

- контрола крви у складу са националним и међународним прописима, стандардима и 

препорукама везаним за делатност Одељења; 

- обављање послова доктора медицине и у другим Одељењима и Одсецима Института 

према потребама, а по налогу директора или помоћника директора за медицинску делатност; 

- стручни рад и надзор над стручним радом, учешће у изради СОП-ова, спровођење СОП-

ова и евидентирање својих активности, увођење нових метода, технологија и поступака рада; 

- праћење програма обезбеђења квалитета, ефикасна примена и одржавање система 

квалитета; 

- учешће у научно-истраживачком раду, здравственом васпитању и едукацији 

здравствених радника и сарадника; 



- вођење прописане здравствене документације; 

- надзор над правилним руковањем медицинским отпадом; 

- рад на другим пословима по налогу начелника Одељења. 

 

Кандидат је дужан да достави пријаву која садржи име и презиме кандидата, место и адресу 

пребивалишта, назив радног места на које конкурише и датум објављивања огласа на сајту 

Националне службе за запошљавање. Уз пријаву се доставља радна биографија и фотокопије: 

- Дипломе, 

- Лиценце, 

- Уверења о положеном стручном испиту, 

- Доказа о радном искуству у звању доктора медицине. 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за 

запошљавање. 

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије 

www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. 

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, 

Београд, Светог Саве 31. 

 

Достављена документа се не враћају. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

 
 

 
                                                                                             В.Д. ДИРЕКТОРА 

                                                                      

                                                                                             Др Весна Мијуцић 

 
 

http://www.nbti.org.rs/

