
 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 

КРВИ СРБИЈЕ 

Број: 3748/1.1 

Датум: 26.08.2022. године 

 

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

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

директора Института за трансфузију крви Србије број 3735/1 и 3748/1 од 26.08.2022. године, 

расписује се: 

 

ОГЛАС 

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, за радна места: 

 

Доктор медицине – 1 извршилац са пуним радним временом, на одређено време до 3 месеца  

због повећаног обима посла.  

 

Услови за заснивање радног односа: 

Стручна спрема / образовање 

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. 

 

Опис посла: 

- реализација програма и планова прикупљања резерви крви; 

- рад на мотивацији давалаца крви; 

- припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену, контактирање 

са организаторима и установама на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена 

здравственог стања; 

- прикупљање крви у складу са смерницама добре произвођачке праксе, националним и 

међународним стандардима, препорукама и захтевима; 

- старање о здравственом стању давалаца крви (информисање о утврђеном здравственом 

стању и упућивање у одговарајућу здравствену установу када је то медицински индиковано); 

- упућивање давалаца код којих је утврђена реактивност на присуство вируса HIV, HCV, 

HBS-Ag на Етички одбор и специјалисту трансфузиолога Одсека за тестирање маркера 

трансфузијом преносивих болести у циљу обавештавања о утврђеној реактивности; 

- издавање потврда о давању крви; 

- непосредна сарадња и стручна помоћ другим службама за трансфузију крви и Црвеном 

крсту; 

- обавља послове 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. 

 

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац са пуним радним временом, на 

одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла. 

 

Услови за заснивање радног односа: 

Стручна спрема / образовање  

Средње образовање.  

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

 

Опис посла: 

- стручни послови лабораторијског техничара у трансфузиологији из области клиничке 

трансфузије уз надзор вишег техничара: 

- извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; 

- припрема специфичних компоненти крви (опрани еритроцити, О еритроцити у АБ 

плазми, дељење дозе и др.); 

- обављање осталих стручних послова лабораторијског техничара у трансфузиологији  из 

делокруга рада Одељења; 

- обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и 

инструмената за рад и хигијенско одржавање опреме и радних површина); 

- вођење прописане здравствене документације у писаној и електронској форми; 

- обавља послове лабораторијског техничара у трансфузиологији и у другим Одељењима 

и Одсецима Института према потребама, а по налогу директора, помоћника директора за 

медицинску делатност или начелника Службе; 

- стручни рад, учешће у изради СОП-ова, спровођење СОП-ова и евидентирање својих 

активности; 

- праћење програма обезбеђења квалитета, ефикасна примена и одржавање система 

квалитета; 

- извођење анализа за потребе научно-истраживачког рада;  

- правилно руковањем медицинским отпадом; 

- рад на другим пословима по налогу главног техничара или начелника Одељења. 

 

Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац са пуним радним временом, на одређено 

време до 6 месеци, због повећаног обима посла. 

 



Услови за заснивање радног односа: 

Стручна спрема / образовање  

Високо образовање:  

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године.  

Додатна знања / испити / радно искуство  

- стручни испит;  

- лиценца;  

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

 

Опис посла: 

- стручни послови вишег лабораторијског техничара из области клиничке трансфузије и 

надзор над радом лабораторијског техничара у трансфузиологији: 

- извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; 

- припрема специфичних компоненти крви (опрани еритроцити, О еритроцити у АБ 

плазми, дељење дозе и др.); 

- обављање осталих стручних послова вишег лабораторијског техничара из делокруга 

рада Одељења; 

- обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и 

инструмената за рад и хигијенско одржавање опреме и радних површина); 

- вођење прописане здравствене документације у писаној и електронској форми; 

- обавља послове вишег лабораторијског техничара и у другим Одељењима и Одсецима 

Института према потребама, а по налогу директора, помоћника директора за медицинску 

делатност или начелника Службе. 

- стручни рад, учешће у изради СОП-ова, спровођење СОП-ова и евидентирање својих 

активности; 

- праћење програма обезбеђења квалитета, ефикасна примена и одржавање система 

квалитета; 

- сарадња у научно-истраживачком раду и едукацији здравствених радника и сарадника; 

- правилно руковањем медицинским отпадом; 

- рад на другим пословима по налогу главног техничара или 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, 

- Уверења о положеном специјалистичком испиту (за радно место лабораторијски 

техничар у трансфузиологији) 

 

Оглас се објављује на сајтовима Министарства здравља, Националне службе за запошљавање, 

Института за трансфузију крви Србије и Огласној табли Института. 

  



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/

