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На основу члана 114. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019),  члана 192. 
Закона о раду ("Сл. 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. Посебног колективног уговора за здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) , члана 19. Статута Специјалне болнице за 
рехабилитацију "ТЕРМАЛ" Врдник, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „ТЕРМАЛ“ 
Врдник расписује   
 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ВИШЕГ 
ФИЗИОТЕРАПЕУТА У СБ „ТЕРМАЛ“ ВРДНИК 

 
У складу са Законом о здравственој заштити, као и Дописом Министарства здравља Републике  
Србије број 112-01-785/2020-02 од 14.07.2020. године, у Специјалној болници за рехабилитацију 
„ТЕРМАЛ“ Врдник примиће се у радни однос на неодређено време: 
 
Виши физиотерапеут - 1 извршилац 
 

I. УСЛОВИ 
 

Стручна спрема / образовање: Високо образовање здравствене струке, 
физиотерапеутски смер 

- на основним студијама првог степена (струковне / академске), у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / радно искуство: 
-стручни испит; 
-лиценца;                                                              
-најмање 1 година  радног искуства на пословима здравствене заштите, након положеног 

стручног испита. 
 

II. ОПИС ПОСЛОВА 
 

 спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и 
рехабилитације на основу налога датог од стране лекара специјалисте физикалне медицине и 
рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; 

 надзире и контролише рад физиотерапеута; 
 надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, 

мeдицинскe oдeћe и сл.; 
 спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
 увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; 
 учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; 
 прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак и прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa 

нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; 
 пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; 
 спроводи индивидуални и групни терапеутски рад у кинези сали са пацијентима; 
 врши кинезиометријска мерења и врши процену функционалног статуса пацијената при 

пријему и при отпусту (у писаној форми); 
 спроводи ергономску едукацију пацијената; 
 спроводи радну терапију; 
 врши електро стимулацију; 
 спроводи тракцију кичменог стуба; 
 врши заказивање термина за кинезитерапију; 
 води медицинску документацију и дневну статистику о броју пацијената на кинезитерапији; 
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 пажљиво прати реакцију пацијента на терапије и по потреби обавештава ординирајућег 
лекара; 

 по потреби и по налогу главног физиотерапеута врши и друге послове у оквиру своје стручне 
спреме;  

 за свој рад одговара главном физиотерапеуту. 
 

III. НАЧИН ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА 
 
Радни однос се заснива на неодређено време. 
 

IV. РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПРЕДВИЂЕНО РАДНО МЕСТО 
 
Пуно радно време. 
 

V. ПРОБНИ РАД 
 
За радно место није предвиђен пробни рад. 
 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ 
 
Заинтересовани кандидати подносе: 
- пријаву са кратком биографијом, 
- оверену фотокопију дипломе  одговарајућег образовања,  
- оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту за вишег физиотерапеута, 
- оверену фотокопију важеће лиценце, 
-           доказ да поседују неопходно радно искуство (фотокопија радне књижице, уговора о раду, М 
образац итд.), 
- фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије, 
- фотокопију/извод из личне карте. 
 
VII. КОНТАКТ ПОСЛОДАВЦА И ПРИЈАВА 

 
Контакт маил: termal.pravnasluzba@gmail.com. 
Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији послодавца, као и код 
Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на 
интернет страници Министарства здравља. 
 
Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање, непосредно у писарници Болнице или путем поште 
препорученом пошиљком на адресу СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник, ул. Карађорђева бр. 6, 22408 Врдник,  
са назнаком "Пријава на јавни оглас за пријем у радни однос Вишег физиотерапеута". 
 
Благовременим пријавама ће се сматрати оне пријаве које су пристигле на адресу Болнице у року од 
8 дана од дана објављивања огласа на сајту НСЗ.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.  
На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор. 
 
         СБ „Термал“ Врдник: 
 
        ______________________________ 
          в.д. директора др Татјана Рајовић 
 


