На основу члана 7. став 1. тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник
РС” бр. 96/2019) и Одлуке в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац број 5678 од
21.04.2021.године, Општа болница Горњи Милановац расписује
ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће радно место:
1.Лабораторијски техничар у Болничкој банци крви – на одређено време до повратка радника са
боловања, са пуним радним временом----------1 извршилац са следећим описом послова:

-ради KG на плочици;
-ради на обезбеђивању крви за потребе болнице, чувању, контроли и издавању крви за
потребе болничких пацијената;
-прима крв и друге продукте из надлежне установе, уписује, складишти и контролише исту;
-ради на копмплетној обради узете крви и води евиденцију и документацију (уписује у
протоколе);
-ради у лабораторији за имуносеролошку обраду (припрема простор, материјал, узорке и
врши контролу);
-ради крвне групе и Rh фактор, подгрупе, фенотип, скрининг антитела (St At),контролу на
Dweek, DAT, IAT, titar At, тест подударности (интеракцију), припрема тест Er за одрђивање
КG и ензимски третиране Er за ST At;
-ради на пренаталној заштити трудница и узима крв за специфичне и рутинске анализе и
ради на извођењу истих;
-ради у лабораторији за коагулацију (TT,VK,PV,aPTT,D-Dimer), као и административни део
(врши пријем књижица, уписује у протокол, уноси у електронски систем, прозива, уписује
налазе, наплаћује партиципацију, пише признанице и предаје новац благајни, издаје налазе,
пише фактуре, води прописану медицинску документацију и извештаје);
-прима требовања за крв и крвне продукте и издаје исте по налогу лекара;
-врши контролу серума и реагенаса и медицинских апарата и опреме и припрема их за рад;
- обавља дезинфекцију инструмената, средстава рада и радних површина;
-обавља припрему и врше стерилизацију инструмената;
– прати опште стање пацијента;
– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
– учествује у набавци потребног материјала;
– одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин.
Услови за заснивање радног односа:
-Завршена Медицинска школа лабораторијског смера
-Положен стручни испит
-Лиценца
-Пожељно је радно искуство кандидата
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
• пријаву на оглас са кратком биографијом
• фотокопија личне карте
• оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
• оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
• оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
• оверену фотокопију лиценце
- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за
запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице
Горњи Милановац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

- Изабрани кандидат дужан је пре заснивања радног односа приложи лекарско уверење за обављање
послова лабораторијског техничара.
Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са
назнаком „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“
в.д. директор Опште болнице Горњи Милановац
др Предраг Шутић, спец. опште хирургије

