
Република Србија
          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"
              Број: 03-1544/2   
            06.02.2020. године
             Горnjа Топоница, Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији  је  оснивач  Република  Србија,  аутономна  покрајина  и  јединица  локалне
самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 966/2019), дописа Министарства здравља РС бр.
112-01-1185/2019-02 од 12. новембра 2019. године и Закључка Комисије за давање
сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно  ангажовање  код  корисника
јавних средстава 51 број: 112-9724/2019 од 27. септембра 2019. године, Кадровског
плана за болницу за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године  и
Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 03-1544/1 од 06.02.2020. године, а
на  основу овлашћења  из  чл.  23.  тачка  11) Статута  Специјалне  болнице за
психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш, в.д.
директора специјалне болнице расписује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

- Виши радиолошки техничар у дијагностици - 1 извршилац.

Опис послова: 
"-Даје  упутства  пацијенту  о  припреми  за  снимање  и  о  понашању  приликом
снимања;
-поставља пацијента у положај пожељан за снимање;
-припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;
-снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;
-примењује  одговарајуће  мере заштите  пацијента,  заштите  особља и простора  и
прати нежељена дејства зрачења;
-одржава апаратуру и прибор, даје извештаје о извршеним снимањима;
-одговоран је за вођење медицинске документације и евиденције из делокруга свога
рада;
-учествује у едукацији млађих колега;
-води  еведнцију  о  регистрованим  секундарним  ТБЦ  пацијентима  Болнице  на
основу  евиденције  са  матичних  одељења  оболелих  и  евиденције  са  редовних
кнтрола пнеумофтизиолога;
-води потребну евиденцију ЕХО дијагностике;
-обавезно  се  подвргава  периодичним  здравственим  прегледима  и  контролама,  у
складу са законом;
-одговоран је за спровођење: законитости рада, принципа из кућног реда и других
општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених;
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-непосредно  је  одговоран  начелнику  Одељења  за  лабораторијску  и  другу
дијагностику и главној медицинској сестри- техничару Одељења за лабораторијску
и другу дијагностику."

Радни однос се, због рада у Кабинету за неурофозиологију и радиологију,
заснива са скраћеним радним временом у трајању од 30 часова недељно.

Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним
временом.

Поред  општих  услова  за  заснивање  радног  односа  утврђених  Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником
о организацији  и систематизацији  послова Болнице  бр. 03-1812/1  од 23.03.2018.
године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр.
03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3
од  28.12.2018.  године,  бр.  03-985/3  од  01.03.2019.  године,  бр.  03-3689/1  од
21.06.2019.  године,  бр.  03-4138/1  од  15.07.2019.  године  и  бр.  03-5110/2  од
29.08.2019. године, који се односе на:

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:
– стручни испит;
– лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Заинтересовани  кандидати  уз  пријаву  на  оглас  подносе  фотокопије
(неоверене) следећих докумената:

- Дипломе о стеченом образовању траженог профила;
- Уверења о положеном стручном испиту;
-  Лиценце;
- Извода из матичне књиге рођених;
- Уверења о држављанству;
- фотокопију/очитану личну карту;
-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.
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Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб
сајту  Националне  службе  за  запошљавање.  Пријаве  се  подносе  на  адресу:
Специјална  болница  за  психијатријске  болести  ''Горња Топоница'',  18202 Горња
Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.  

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб 
сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве  које  буду  поднете  мимо  означеног  рока  и  без  потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице
за  психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш,
WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

   В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ
             _______________________

                  Др Милан Станојковић



               Република Србија
          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"
              Број: 03-1545/2   
            06.02.2020. године
             Горnjа Топоница, Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији  је  оснивач  Република  Србија,  аутономна  покрајина  и  јединица  локалне
самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 966/2019), дописа Министарства здравља РС бр.
112-01-1185/2019-02 од 12. новембра 2019. године и Закључка Комисије за давање
сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно  ангажовање  код  корисника
јавних средстава 51 број: 112-9724/2019 од 27. септембра 2019. године, Кадровског
плана за болницу за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године  и
Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 03-1545/1 од 06.02.2020. године, а
на  основу овлашћења  из  чл.  23.  тачка  11) Статута  Специјалне  болнице за
психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш, в.д.
директора специјалне болнице расписује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

-  Медицинска  сестра/  техничар  у специјализованим  психијатријским
болничким  установама  које  су  организоване  за  двадесетчетворочасовни
пријем,  задржавање  пацијената  без  пристанка,  за  збрињавање  и  лечење
психотичних поремећаја у акутној фази,  болести зависности,  за форензичку
психијатрију,  психогеријатрију  и  психосоцијалну  рехабилитацију -  3
извршиоца.

Опис послова: 
"- Обавља  послове  опште  и  специјалне  здравствене  неге,  терапије,  превенције,
лечења  и  рехабилитације  пацијента,  спроводи  административни  поступак  код
пријема и отпуста пацијената и у случају смрти. Стара се о одржавању хигијене
пацијената  и  спровођењу  мера  за  спречавање  интрахоспиталне  инфекције.
Одговоран је за хуман и адекватан психотерапијски став према пацијентима. Стара
се  о  чувању  одеће,  новца  и  драгоцености  приликом  примања  до  промопредаје
смене или предаје одговорном лицу. Припрема растворе за дезинфекцију, спроводи
стерилизацију.  Врши  санитарну  обраду  пацијента.  Обавља  здравствену  негу
психијатријских  пацијената,  учествује  у  дијагностичким  и  терапеутским
поступцима. Активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при
узимању  оброка.  Одговоран  је  за  правилну  апликацију  и  поделу  терапије,
оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље. Припрема пацијенте за
визиту и учествује у истој. Узима и шаље материјал на лабораторијске прегледе.
Пружа хитну медицинску помоћ пацијенту. Мотивише пацијента на адекватну 
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самопомоћ. Ради у малим психотерапијским групама, учествује у раду терапијских
заједница. Кроз извештаје прати пацијентово стање и верификује спровођење свих
предузетих  мера и поступака  из  домена свога  рада.  Континуирано  прати развој
болести пацијента и о томе обавештава стручно надлежна лица. Прати пацијенте на
консултативне прегледе. Одговоран-а је за рационалну потрошњу лекова и другог
потрошног  материјала.  Одговоран-а  је  за  законитост  свог  рада  и  поштовање
принципа  из  кућног  реда  и  других  општих  аката  Болнице,  одлука,  ставова  и
закључака  претпостављених.  Одговоран-а  је  за  правилно  вођење  и  обраду
целокупне  прописане  медицинске  документације  из  домена  своје  одговорности.
Обезбеђује  консултативну  и  стручну  помоћ  млађим  колегама.  Одговоран  је  за
спровођење  мера  будности  и  чувања  психијатријских  пацијената  од  повреда,
суицида,  бекства  и  сл.  Обавља  и  друге  послове  по  налогу  претпостављених.
Непосредно  је  одговоран  главном  техничару  Одељења-  Одсека  или  Кабинета.
Медицинске  сестре-техничари  који  обављају  послове  у  Центру  за  ментално
здравље у заједници, врше надзор и прате стање и понашање пацијената за време
дневних активности у Центру,  током хоспитализације  на пријемним одељењима
Болнице и за време боравка у заштићеним стамбеним просторима. Врши обилазак
пацијената на терену, самостално или као члан тима, апликује терапију у кућним
условима,  обавља  послове  опште  и  специјалне  здравствене  неге  и  предузима
одговарајуће  мере  у  циљу  лечења  и  рехабилитације  пацијената.  Непосредно  је
одговоран главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета.."

Радни  однос  се,  због  рада  у  психијатрији и  непосредног  контакта  са
пацијентима, заснива  са  скраћеним  радним  временом  у  трајању  од  36 часова
недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним
временом.

Поред  општих  услова  за  заснивање  радног  односа  утврђених  Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником
о организацији  и систематизацији  послова Болнице  бр. 03-1812/1  од 23.03.2018.
године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр.
03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3
од  28.12.2018.  године,  бр.  03-985/3  од  01.03.2019.  године,  бр.  03-3689/1  од
21.06.2019.  године,  бр.  03-4138/1  од  15.07.2019.  године  и  бр.  03-5110/2  од
29.08.2019. године, који се односе на:

Стручна спрема /образовање:  
– средње образовање из области медицинских наука.
Додатна знања/испити:
– стручни испит;
– лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Заинтересовани  кандидати  уз  пријаву  на  оглас  подносе  фотокопије
(неоверене) следећих докумената:
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- Дипломе о стеченом образовању траженог профила;
- Уверења о положеном стручном испиту;
-  Лиценце;
- Извода из матичне књиге рођених;
- Уверења о држављанству;
- фотокопију/очитану личну карту;
-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб
сајту  Националне  службе  за  запошљавање.  Пријаве  се  подносе  на  адресу:
Специјална  болница  за  психијатријске  болести  ''Горња Топоница'',  18202 Горња
Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.  

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб 
сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве  које  буду  поднете  мимо  означеног  рока  и  без  потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице
за  психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш,
WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

   В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ
             _______________________

                  Др Милан Станојковић



               Република Србија
          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"
              Број: 03-1546/2   
            06.02.2020. године
             Горnjа Топоница, Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији  је  оснивач  Република  Србија,  аутономна  покрајина  и  јединица  локалне
самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 966/2019), дописа Министарства здравља РС бр.
112-01-1185/2019-02 од 12. новембра 2019. године и Закључка Комисије за давање
сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно  ангажовање  код  корисника
јавних средстава 51 број: 112-9724/2019 од 27. септембра 2019. године, Кадровског
плана за болницу за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године  и
Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 03-1546/1 од 06.02.2020. године, а
на  основу овлашћења  из  чл.  23.  тачка  11) Статута  Специјалне  болнице за
психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш, в.д.
директора специјалне болнице расписује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

- Референт за финансијско- рачуноводствене послове- 1 извршилац.

Опис послова: 
" Референт  за  финансијско-  рачуноводствене  послове  у  Одсеку  рачуноводства
обавља следеће послове:
- Врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог
за финансијско задуживање;
-  контролише  евидентирање  пословних  промена  у  пословним  књигама и
евиденцијама;
- прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
- врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;
- израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
- ажурира податке у одговарајућим базама;
- пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 - врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја;
- сву документацију дужан је да прокњижи, најкасније 1 дан после пријема;
-  пословне  књиге  закључује  у  прописаним  роковима  до  15-  ог  у  месецу  за
претходни месец;
- месечно врши усаглашавање књиговодственог стања са стањем у магацину, са
магационером, до 20-ог у месецу за претходни месец;
-  усаглашава  стање  залиха  у  магацинима  са  стањем  на  картици  капитала  тих
залиха;
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-  спроводи  програме  радне  и  окупационе  терапије  пацијената  у  сарадњи  и
координацији  са  надлежним  запосленима  који  су  одговорни  за  спровођење
психосоциорехабилитационог третмана пацијената;
-  обавља  и  друге  послове  из  домена  своје  струке,  по  налогу  непосредног
руководиоца;
- непосредно је одговоран руководиоцу финансијско- рачуноводствених послова."

Радни  однос  се,  због  рада  у  психијатрији и  непосредног  контакта  са
пацијентима, заснива  са  скраћеним  радним  временом  у  трајању  од  36 часова
недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним
временом.

Поред  општих  услова  за  заснивање  радног  односа  утврђених  Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником
о организацији  и систематизацији  послова Болнице  бр. 03-1812/1  од 23.03.2018.
године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр.
03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3
од  28.12.2018.  године,  бр.  03-985/3  од  01.03.2019.  године,  бр.  03-3689/1  од
21.06.2019.  године,  бр.  03-4138/1  од  15.07.2019.  године  и  бр.  03-5110/2  од
29.08.2019. године, који се односе на стручну спрему / образовање:

– средње образовање, као и 
додатна знања / испити / радно искуство:
– знање рада на рачунару.

Заинтересовани  кандидати  уз  пријаву  на  оглас  подносе  фотокопије
(неоверене) следећих докумената:

- Дипломе о стеченом образовању траженог профила;
- фотокопију сертификата, дипломе, уверења или било ког другог доказа да

је кандидат оспособљен за рад на рачунару. Уколико кандидат не поседује неки од
набројаних доказа, Послодавац ће обавити тестирање које се односи на познавање
рада на рачунару.

- Извода из матичне књиге рођених;
- Уверења о држављанству;
- фотокопију/очитану личну карту;
-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да

достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.
Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.
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Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб
сајту  Националне  службе  за  запошљавање.  Пријаве  се  подносе  на  адресу:
Специјална  болница  за  психијатријске  болести  ''Горња Топоница'',  18202 Горња
Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.  

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб 
сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве  које  буду  поднете  мимо  означеног  рока  и  без  потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице
за  психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш,
WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

   В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ
             _______________________

                  Др Милан Станојковић



                Република Србија
          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"
             Број: 03-1547/2   
            06.02.2020. године
             Горnjа Топоница, Ниш

На  основу  члана  37.,  став  1.  Закона  о  раду  ("Службени  гласник  РС"
бр.24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013,  75/2014,  13/2017 -  одлука УС, 113/2017 и
95/2018 -  аутентично тумачење),  члана 7.  и 8.  Посебног колективног уговора за
здравствене  установе чији је  оснивач Република Србија,  аутономна покрајина  и
јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019), Кадровског плана за
Болницу за 2019. годину, број: 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године и Одлуке о
потреби  за  заснивање  радног  односа  бр.  03-1547/1  од  06.02.2020.  године,  а  на
основу овлашћења  из  чл.  23.  тачка  11) Статута  Специјалне  болнице за
психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш, в.д.
директора специјалне болнице расписује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 6 месеци,

због повећаног обима посла,
за послове

- Магационер / економ - 1извршилац.

Опис послова: 

"Магационер  основних  средстава,  ситног  инвентара,  потрошног  и
техничког материјала, обавља следеће послове:

Одговоран је за правилно и уредно ускладиштење примљене робе и чување исте у
исправном  стању,  као  и  вођење  прописане  документације  о  пријему  робе.
Приликом пријема робе води рачуна о количини и врсти испоручене робе, у складу
са  закљученим  уговорима,  њеном  квалитету  и  техничким  спецификацијама  у
складу са уговором. У случају испоруке робе која не одговара уговореној количини
и квалитету, роба се не прима у магацин, већ се о томе обавештава шеф Одсека за
јавне  набавке  и  комерцијалу  ради  рекламације.  Води  рачуна  о  равномерном,
периодичном  требовању  и  издавању  из  магацина  робе  у  складу  са  уговореним
количинама и временском периоду на који је уговор о јавној набавци закључен.
Примерак  документације  о  примљеној  и  предатој  роби  предаје  Одсеку  за  јавне
набавке и комерцијалу у року од 3 дана од дана пријема. Према стању залиха у
магацину  и  уз  консултацију  главне  медицинске  сестре-  техничара  Болнице,
односно лицима одговорним за конкретну набавку сачињава требовање потреба и
исто  доставља  шефу  Одсека  за  јавне  набавке  и  комерцијалу  ради  провере  и
извршења набавке.  Сва примања и издавања робе из  магацина  врши на  основу
уредне  документације.   Обавља  и  друге  послове  по  налогу  претпостављеног.
Материјално се дужи затеченим потошним и 
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техничким  материјалом  у  магацину.  Усаглашава  књиговодствено  стање  са
књиговођом до  20-ог  у  месецу  за  претходни  месец.  Врши компјутерску  обраду
података  примљене  и  предате  робе.  Спроводи  програме  радне  и  окупационе
терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су
одговорни  за  спровођење  психосоциорехабилитационог  третмана  пацијената.
Непосредно је одговоран руководиоцу послова јавних набавки."

Радни  однос  се,  због  рада  у  психијатрији и  непосредног  контакта  са
пацијентима, заснива  са  скраћеним  радним  временом  у  трајању  од  36 часова
недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним
временом.

Поред  општих  услова  за  заснивање  радног  односа  утврђених  Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником
о организацији  и систематизацији  послова Болнице  бр. 03-1812/1  од 23.03.2018.
године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр.
03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3
од  28.12.2018.  године,  бр.  03-985/3  од  01.03.2019.  године,  бр.  03-3689/1  од
21.06.2019.  године, бр.  03-4138/1  од  15.07.2019.  године  и  бр.  03-5110/2  од
29.08.2019. године који се односе на стручну спрему /образовање:  

– средње образовање.
Заинтересовани  кандидати  уз  пријаву  на  оглас  подносе  фотокопије

(неоверене) следећих докумената:
- дипломе о завршеној средњој школи;
- извода из матичне књиге рођених;
- уверења о држављанству;
- фотокопију/очитану личну карту;
-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб
сајту  Националне  службе  за  запошљавање.  Пријаве  се  подносе  на  адресу:
Специјална  болница  за  психијатријске  болести  ''Горња Топоница'',  18202 Горња
Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.  

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб 
сајту и огласној табли Болнице.



-3-

Пријаве  које  буду  поднете  мимо  означеног  рока  и  без  потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице
за  психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш,
WWW.toponica.rs у делу Олгаси и неће се достављати учесницима јавног огласа.

   В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ
             _______________________

                  Др Милан Станојковић



                 Република Србија
          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"
              Број: 03-1548/2   
            06.02.2020. године
             Горnjа Топоница, Ниш

На  основу  члана  37.,  став  1.  Закона  о  раду  ("Службени  гласник  РС"
бр.24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013,  75/2014,  13/2017 -  одлука УС, 113/2017 и
95/2018 -  аутентично тумачење),  члана 7.  и 8.  Посебног колективног уговора за
здравствене  установе чији је  оснивач Република Србија,  аутономна покрајина  и
јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр.  106/2018), Кадровског плана
за  Болницу  за  2019.  годину,  број:  112-01-607/2019-02 од  17.06.2019.  године  и
Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-1548/1 од 06.02.2020. године, а
на  основу овлашћења  из  чл.  23.  тачка  11) Статута  Специјалне  болнице за
психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш, в.д.
директора специјалне болнице расписује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 6 месеци,

због повећаног обима посла,
за послове

- Сервирка у посебним условима рада  - 2 извршиоца.

Опис послова: 
" Прима храну за потребе одељења или одсека и врши њену дистрибуцију и

сервирање у трпезарији, а по потреби и у болесничкој соби. Пере и дезинфикује
посуђе  чајне  кухиње.  Одржава  хигијену  чајне  кухиње  и  трпезарије,  ноћних
ормарића и столова. Дужан је да на послу буде уредан и да има  санитарни преглед.
По завршетку оброка прикупља комплетан прибор за јело, пере га и дезинфикује.
Одговоран  је  за  хигијенско-  епидемиолошку  ситуацију  у  чајној  кухињи  и
трпезарији.  Дужан  је  да  се  придржава  упутстава  и  налога  претпостављених  и
правних аката Болнице.  Све напред наведене послове сервира, по налогу главне
медицинске  сестре-  техничара  Болнице,  обавља  на  свим  одсецима  у  оквиру
Одељења на ком је распоређен, а у случају потребе и несметаног функционисања
процеса рада, по налогу главне медицинске сестре- техничара Болнице привремено,
а  најдуже  до  7  дана  и  у  другим  организационим  јединицама.  Обавља  и  друге
послове  по  налогу  непосредног  руководиоца.  Непосредно  је  одговоран  главној
медицинској сестри- техничару Службе."
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Радни  однос  се,  због  рада  у  психијатрији и  непосредног  контакта  са
пацијентима, заснива  са  скраћеним  радним  временом  у  трајању  од  36 часова
недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним
временом.

Поред  општих  услова  за  заснивање  радног  односа  утврђених  Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником
о организацији  и систематизацији  послова Болнице  бр. 03-1812/1  од 23.03.2018.
године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр.
03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3
од  28.12.2018.  године,  бр.  03-985/3  од  01.03.2019.  године,  бр.  03-3689/1  од
21.06.2019.  године, бр.  03-4138/1  од  15.07.2019.  године  и  бр.  03-5110/2  од
29.08.2019. године који се односе на стручну спрему /образовање:  

– средње образовање.
Заинтересовани  кандидати  уз  пријаву  на  оглас  подносе  фотокопије

(неоверене) следећих докумената:
- дипломе о завршеној средњој школи;
- извода из матичне књиге рођених;
- уверења о држављанству;
- фотокопију/очитану личну карту;
-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб
сајту  Националне  службе  за  запошљавање.  Пријаве  се  подносе  на  адресу:
Специјална  болница  за  психијатријске  болести  ''Горња Топоница'',  18202 Горња
Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.  

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб 
сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве  које  буду  поднете  мимо  означеног  рока  и  без  потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

   В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ
             _______________________

                  Др Милан Станојковић



Република Србија
          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"
              Број: 03-1549/2   
            06.02.2020. године
             Горnjа Топоница, Ниш

На  основу  члана  37.,  став  1.  Закона  о  раду  ("Службени  гласник  РС"
бр.24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013,  75/2014,  13/2017 -  одлука УС, 113/2017 и
95/2018 -  аутентично тумачење),  члана 7.  и 8.  Посебног колективног уговора за
здравствене  установе чији је  оснивач Република Србија,  аутономна покрајина  и
јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2020), Кадровског плана за
Болницу за 2019. годину, број: 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године и Одлуке о
потреби  за  заснивање  радног  односа  бр.  03-1549/1  од  06.02.2020.  године,  а  на
основу овлашћења  из  чл.  23.  тачка  11) Статута  Специјалне  болнице за
психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш, в.д.
директора специјалне болнице расписује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 6 месеци,

због повећаног обима посла,
за послове

- Медицинска  сестра/  техничар  у специјализованим  психијатријским
болничким  установама  које  су  организоване  за  двадесетчетворочасовни
пријем,  задржавање  пацијената  без  пристанка,  за  збрињавање  и  лечење
психотичних поремећаја у акутној фази,  болести зависности,  за форензичку
психијатрију,  психогеријатрију  и  психосоцијалну  рехабилитацију  - 2
извршиоца.

Опис послова: 
''Обавља  послове  опште  и  специјалне  здравствене  неге,  терапије,

превенције,  лечења  и  рехабилитације  пацијента,  спроводи  административни
поступак  код  пријема  и  отпуста  пацијената  и  у  случају  смрти.  Стара  се  о
одржавању хигијене пацијената и спровођењу мера за спречавање интрахоспиталне
инфекције.  Одговоран  је  за  хуман  и  адекватан  психотерапијски  став  према
пацијентима. Стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања до
промопредаје  смене  или  предаје  одговорном  лицу.  Припрема  растворе  за
дезинфекцију, спроводи стерилизацију. Врши санитарну обраду пацијента. Обавља
здравствену  негу  психијатријских  пацијената,  учествује  у  дијагностичким  и
терапеутским поступцима. Активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан
надзор  при  узимању  оброка.  Одговоран  је  за  правилну  апликацију  и  поделу
терапије,  оксигенацију  пацијента  и  аспирацију  усне  и  носне  дупље.  Припрема
пацијенте за визиту и учествује у истој.
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Узима и шаље материјал  на  лабораторијске  прегледе.  Пружа хитну медицинску
помоћ  пацијенту.  Мотивише  пацијента  на  адекватну  самопомоћ.  Ради  у  малим
психотерапијским групама, учествује у раду терапијских заједница. Кроз извештаје
прати  пацијентово  стање  и  верификује  спровођење  свих  предузетих  мера  и
поступака из домена свога рада. Континуирано прати развој болести пацијента и о
томе  обавештава  стручно  надлежна  лица.  Прати  пацијенте  на  консултативне
прегледе.  Одговоран-а  је  за  рационалну  потрошњу  лекова  и  другог  потрошног
материјала.  Одговоран-а  је  за  законитост  свог  рада  и  поштовање  принципа  из
кућног  реда  и  других  општих  аката  Болнице,  одлука,  ставова  и  закључака
претпостављених.  Одговоран-а  је  за  правилно  вођење  и  обраду  целокупне
прописане медицинске  документације  из  домена своје одговорности.  Обезбеђује
консултативну  и  стручну  помоћ  млађим  колегама.  Одговоран  је  за  спровођење
мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства и
сл. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран
главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета. Медицинске сестре-техничари
који обављају послове у Центру за ментално здравље у заједници, врше надзор и
прате стање и понашање пацијената за време дневних активности у Центру, током
хоспитализације  на  пријемним  одељењима  Болнице  и  за  време  боравка  у
заштићеним  стамбеним  просторима.  Врши  обилазак  пацијената  на  терену,
самостално  или  као  члан  тима,  апликује  терапију  у  кућним  условима,  обавља
послове  опште  и  специјалне  здравствене  неге  и  предузима  одговарајуће  мере  у
циљу  лечења  и  рехабилитације  пацијената.  Непосредно  је  одговоран  главном
техничару Одељења- Одсека или Кабинета."

Радни  однос  се,  због  рада  у  психијатрији и  непосредног  контакта  са
пацијентима, заснива  са  скраћеним  радним  временом  у  трајању  од  36 часова
недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним
временом.

Поред  општих  услова  за  заснивање  радног  односа  утврђених  Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником
о организацији  и систематизацији  послова Болнице  бр. 03-1812/1  од 23.03.2018.
године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр.
03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3
од  28.12.2018.  године,  бр.  03-985/3  од  01.03.2019.  године,  бр.  03-3689/1  од
21.06.2019.  годинe,  бр.  03-4138/1  од  15.07.2019.  године  и  бр.  03-5110/2  од
29.08.2019. године,  који се односе на стручну спрему /образовање:  

- средње образовање из области медицинских наука, као и

додатна знања/испити:
– стручни испит;
– лиценца;
– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
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Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије 
(неоверене) следећих докумената:

- дипломе о стеченом образовању траженог профила;
- уверења о положеном стручном испиту;
-  лиценце;
- извода из матичне књиге рођених;
- уверења о држављанству;
- фотокопију/очитану личну карту;
-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб
сајту  Националне  службе  за  запошљавање.  Пријаве  се  подносе  на  адресу:
Специјална  болница  за  психијатријске  болести  ''Горња Топоница'',  18202 Горња
Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.  

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб 
сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве  које  буду  поднете  мимо  означеног  рока  и  без  потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице
за  психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш,
WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

   В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ
             _______________________

                  Др Милан Станојковић



     Република Србија
          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"
              Број: 03-1628/2   
            10.02.2020. године
             Горnjа Топоница, Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији  је  оснивач  Република  Србија,  аутономна  покрајина  и  јединица  локалне
самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 966/2019), дописа Министарства здравља РС бр.
112-01-1583/2019-02 од 03. фебруара 2020. године и Закључка Комисије за давање
сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно  ангажовање  код  корисника
јавних средстава 51 број: 112-13106/2019 од 26. децембра 2019. године, Кадровског
плана за болницу за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године  и
Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 03-1628/1 од 10.02.2020. године, а
на  основу овлашћења  из  чл.  23.  тачка  11)  Статута  Специјалне  болнице за
психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш, в.д.
директора специјалне болнице расписује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

-  Спремач  /  спремачица  просторија  у болничким  установама
специјализованим  за  психијатрију  и  на  психијатријским  одељењима -  2
извршиоца.

Опис послова: 
"Одржава  свакодневно  хигијену  болесничких  соба,  помоћних  просторија,

санитарних просторија, дневног боравка и свих радних просторија као и дворишта
око  зграде.  Свакодневно  пере  и  дезинфикује  приборе  за  физиолошке  потребе
пацијената  као  и  прибор  у  коме  се  скупља  смеће,  врши прање и  дезинфекцију
санитарног  чвора  (WС  шоља,  зидних  плочица,  умиваона,  врата  и  прозора).
Свакодневно  по  устаљеном  распореду  обавља  генерално  спремање  једне
просторије. Чува и води рачуна о рационалној потрошњи средстава и прибора за
чишћење.  Обавештава  главну  мед.  сестру   Одсека  -  Одељења  или  Кабинета
(одговорну  сестру-  техничара  смене)  о  уоченим  оштећењима  инвентара. Пре
пријема  на  рад  подлеже  провери  општих  способности  уз  обавезну  едукацију  о
хигијенском  минимуму.  По  потреби  обавља  послове  опште  неге  (купање,
пресвлачење, физичко обезбеђење и помоћ у  смиривању узнемирених пацијената).
Помаже  код  пријема  пацијената  и  у  њиховој  санитарној  обради.  Ради  и  друге
послове по налогу претпостављеног. Непосредно је одговоран  главној медицинској
сестри- техничару Одељења, Одсека или Кабинета у коме ради."

Радни  однос  се,  због  рада  у  психијатрији и  непосредног  контакта  са
пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова 
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недељно. Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним
временом.

Поред  општих  услова  за  заснивање  радног  односа  утврђених  Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником
о организацији  и систематизацији  послова Болнице  бр. 03-1812/1  од 23.03.2018.
године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр.
03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3
од  28.12.2018.  године,  бр.  03-985/3  од  01.03.2019.  године,  бр.  03-3689/1  од
21.06.2019.  године,  бр.  03-4138/1  од  15.07.2019.  године  и  бр.  03-5110/2  од
29.08.2019. године, који се односе на стручну спрему /образовање:  

–  основно образовање.

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије 
(неоверене) следећих докумената:

- Сведочанства о завршеној основној школи;
- извода из матичне књиге рођених;
- уверења о држављанству;
- фотокопију/очитану личну карту;
-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да

достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.
Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб
сајту  Националне  службе  за  запошљавање.  Пријаве  се  подносе  на  адресу:
Специјална  болница  за  психијатријске  болести  ''Горња Топоница'',  18202 Горња
Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.  

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб 
сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве  које  буду  поднете  мимо  означеног  рока  и  без  потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице

за  психијатријске  болести  "Горња  Топоница"  у  Горњој  Топоници,  Ниш,
WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

   В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ
             _______________________

                  Др Милан Станојковић


