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У складу са Правилником o унутрашњој организацији и систематизацији послова 

Завода за трансфузију крви Војводине број  01-101/2018 од 23.03.2018.године,у 

Заводу су организоване следеће организационе јединице: 

- Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и  

дијагностичких средстава; 

- Служба за лабораторијску и другу дијагностику; 

-    Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију 

крви   и  

      продуката од крви; 

      -    Служба за правне, економско финансијске и техничке послове. 

 

Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава.  
Начелник службе: прим. мр сц. мед  Невенка Бујандрић, специјалиста 

трансфузиолог  тел. 021 4877-964 

У оквиру службе обављају се следећи послови: 

- прикупљање крви и компонената крви;                                              

- производња продуката од крви и дијагностичких средстава; 

- донорске аферезе; 

- имунохематолошка испитивања  крви давалаца; 

- тестирање узорака крви давалаца. 

 

Служба за лабораторијску и другу дијагностику  

Начелник службе: проф.др Светлана Војводић, специјалиста трансфузиолог 

тел. 021 4877-963,Imunohematologija@transfuzija.org.rs 



У оквиру службе обављају се следећи послови: 

- имуносеролошка, имуногенетска и имунохематолошка испитивања узорака 

крви пацијената , испитаника и новорођенчади; 

- антенатална и перинатална испитивања узорака крви трудница и породиља; 

- судскомедицинска вештачења. 

 

 Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију 

крви и продуката од крви  

Начелник службе: др Пековић Биљана, специјалиста трансфузиолог тел. 021 

4877- 957 

У оквиру службе обављају се следећи послови: 

- претранфузијска тестирања крви прималаца и давалаца; 

- имуносеролошки и имунохематолошки избор крвних продуката и еривата за 

хемотерапију; 

- припрема и дистрибуција крви; 

- амбулантна примена крви и крвних продуката и терапијске аферезне 

процедуре; 

- надзор над складиштењем резерви крви. 

 

Служба  за обезбеђење и контролу квалитета 

Начелник службе: др Наташа Милосављевић Кнежевић, специјалиста 

трансфузиолог  тел. 021 4877 966 

Уоквиру службе обављају се следећи послови:  

- контрола крвне слике давалаца; 

- контрола квалитета продуката крви; 

- припрема раствора бакар сулфата и других реагенаса; 

- испитивање стерилности продуката крви; 

- промоција и мотивација давалаштва; 

- односи са јавношћу. 

 

Служба за правне, економско -финансијске и техничке послове 

Начелник службе: Дражен Кендришић  дипл.праввник  тел. 021 4877 953 

pravna.sluzba@transfuzija.org.rs 

У оквиру службе обављају се следећи послови: 

- економско финансијски и рачуноводствени послови; 

- правни послови,, кадровски послови  и јавне набавке; 

- безбедност и здравље на раду; 

- општи и технички послови. 

 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину («Сл.гласник РС» бр. 

101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 i 45/2016) одређен је максималан број 

запослених  у Заводу за трансфузију крви Војводине, од максимално 90 

запослених. 
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