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ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ 

  
Хајдук Вељкова 9a, 21112 Нови Сад 

  Тел./фах: +381(21) 4877-999/4877-978 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ 
Хајдук Вељкова 9а 
21000 Нови Сад 
ПИБ:100237062 
Матични број:08584702 
Шифра делатности:85142 
 
Број:01-305/2020-2 
Датум:19.10.2020.године 
Нови Сад 
 
 
На основу члана 7. став 1. тачка 3), 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе, члана 8. Колективног уговора код Завода за трансфузију крви Војводине број 01-
75/2015, Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова Завода за 
трансфузију крви Војводине број 01-101/2018, Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-
2418/2020 од 13. марта 2020. године, те указане потребе за радним ангажовањем нових 
запослених лица због повећаног обима посла, вршилац дужности директора Завода за 
трансфузију крви Војводине,  објављује:   

 
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  

 
 
1. Доктор медицине у Одељењу за давалаштво крви Службе за прикупљање крви тестирање, 
производњу продуката од крви и дијагностичких средстава- 1 извршилац, на неодређено 
време, са пуним радним временом, који ће се обављати у Заводу за трансфузију крви 
Војводине са седиштем у Новом Саду, Хајдук Вељкова 9а. 
Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних давалаца крви у Заводу и на 
терену, збрињава нежељене реакције код давалаца крви, организује и руководи радом 
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном раду екипе, учествује у реализацији 
програма прикупљања крви, води прописани здравствену документацију и евиденцију, 
учествује у изради документације ИМС-а,  сарађује са организаторима акција прикупљања 
крви и медијима на терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донорске аферезне 
процедуре, обавља и друге послове из делокруга рада Одељења за давалаштво крви. 
Услови: високо образовање- на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Потребна документација:  пријава на оглас, фотокопија дипломе о завршеном медицинском 
факултету,  фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце,  
фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија 



 2 

(CV), доказ о радном искуству (уверење/потврда послодавца, фотокопија радне књижице, 
фотокопија уговора о раду, доказ о уплаћеним доприносима за обавезно социјално 
осигурање по основу радног односа и сл.). 
 
2. Доктор медицине у Одељењу за давалаштво крви Службе за прикупљање крви тестирање, 
производњу продуката од крви и дијагностичких средстава- 1 извршилац, на одређено време, 
до 6 (шест) месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом, који ће се 
обављати у Заводу за трансфузију крви Војводине са седиштем у Новом Саду, Хајдук 
Вељкова 9а. 
Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних давалаца крви у Заводу и на 
терену, збрињава нежељене реакције код давалаца крви, организује и руководи радом 
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном раду екипе, учествује у реализацији 
програма прикупљања крви, води прописани здравствену документацију и евиденцију, 
учествује у изради документације ИМС-а,  сарађује са организаторима акција прикупљања 
крви и медијима на терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донорске аферезне 
процедуре, обавља и друге послове из делокруга рада Одељења за давалаштво крви. 
Услови: високо образовање- на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Потребна документација:  пријава на оглас, фотокопија дипломе о завршеном медицинском 
факултету,  фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце,  
фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија 
(CV), доказ о радном искуству (уверење/потврда послодавца, фотокопија радне књижице, 
фотокопија уговора о раду, доказ о уплаћеним доприносима за обавезно социјално 
осигурање по основу радног односа и сл.). 
 
3.Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у огласним 
новинама «Послови» Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. 
 
4.Оглас ће бити објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије и web 
сајту Завода за трансфузију крви Војводине. 
 
5.Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук 
Вељкова 9а, 21112 Нови Сад, са назнаком «ЗА ОГЛАС» или непосредно управи Завода за 
трансфузију крви Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова. 
 
 
 
Нови Сад, 19. октобра 2020.године                              В. Д.  ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 
                                                                                      Прим. др сц. мед. Сања Богдановић 


