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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.27/14 ,199/14 и 27/16) и член 100 став (5) од Законот за здравствената 
заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12,145/12, 87/13,164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), по предлог на Стручниот колегиум при ЈЗУ Универзитетска клиника 
за хематологија – Скопје, Управниот одбор при ЈЗУ УК за хематологија - Скопје на својата редовна 
седница одржана на ден  20.02.2018 год., донесе 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА 

 
I. ОСНОВНИ  ОДРЕДБИ 

Член 1 
 Со овој Правилник се утврдува внатрешната организација на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија (во понатамошниот текст Универзитетска клиника), вид и број на организациони 
единици, нивниот делокруг на работа, одговорност и меѓусебни односи, начините и формите на  
раководење со организационите единици и графички приказ на  внатрешната организација на 
Установата (органограм). 

 
Член 2 

 Внатрешната организација на Универзитетската клиника е утврдена согласно надлежностите 
утврдени  со Закон и други прописи од областа.  

Работите и задачите се групираат според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна 
поврзаност и другите карактеристики на работите и задачите, видот и степенот на стручната 
подготовка и другите услови потребни за нивното извршување 

Универзитетската клиника  во континуитет ја  унапредува и усовршува организацијата на 
работа и квалитетот на услугите, утврдените работни задачи, истите ги  сообразува со промена на 
условите и барањата на работата како и со последните достигнувања на медицинската наука и 
организацијата на здравствената дејност. 
 

Член 3 
 Основна дејност на  Универзитетската клиника се спроведува преку внатрешната 
организација утврдена со Статутот на клиниката. 
  Со внатрешната организација се обезбедува начелото на достапност, ефикасност, 
континуираност, правичност, сеопфатност и обезбедување на квалитетен и сигурен здравствен 
третман во рамки на специјалистичко-консултативната и болничка здравствена заштита и 
здравствена дејност на терциерно ниво од областа на хематологијата.  
 За спроведување на дејноста на универзитетската клиника, во внатрешната организација 
работите и задачите се поделени во две подрачја: 

- медицински дел: даватели на јавни услуги во област на здравство  
- административен дел: административна служба во област на здравство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ВИД И БРОЈ НА ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И НИВНИОТ ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА 
 

Член 4 
 Во универзитетската клиника согласно Законот за вработени во јавен сектор и Законот за 
здравствена заштита за обавување на дејноста и работите во двете подрачја утврдени се следните 
организациони единици  

- СЕКТОР 
- ОДДЕЛЕНИЕ. 
- ОДДЕЛ  

Член 5 
Во внатрешната организација на универзитетската клиника образувани се вкупно: 

- Два (2) сектори 
- Седум (7) одделенија  
- Десет (1о) Оддели и Болничка аптека 

Член 6 
За спроведување на работите од административен карактер и тоа правни, административно 

стручни и технички работи и сметководствено-финансиски работи во Универзитетската клиника се 
организираaт два сектори и едно независно одделение и тоа: 

 
1. Одделението за човечки ресурси 
 
2. Сектор за правни, административно-технички и општи работи: 

 Одделение за правни, нормативни работи  
 Одделение за  административно технички работи 
 Одделение за јавни набавки 
 Одделение за  општи работи 

 
3. Сектор за финасиско работење и сметководство  

 Одделение за материјално-финансиско работење 
 Одделение за сметководство 

 
Член 7 

Универзитетската клиника, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита и 
здравствена дејност на терциерно ниво од областа на хематологијата, утврдена со закон за 
здравствена заштита и во Статутот на клиниката,  ја спроведува преку организациони единици 
ОДДЕЛИ кои преставуваат организационо- техничка целина за обавување на  дејноста.. 

Во Универзитетската клиника  согласно член 11 од Статутот на клиниката утврдени се десет 
(1о) Оддели и Болничка аптека и тоа:   

4. оддел за малигни хемопатии,  
5. оддел за индуктивна хемотерапија,  
6. оддел за трансплантација на хематопоетски матични клетки,  
7. оддел за дневна болница,  
8. оддел за специјалистичко-консултативна дејност,  
9. оддел за коагулопатии и тромботични заболувања,  
10. оддел за анемии,  
11. оддел за криопрезервација на хематопоетски матични клетки,  
12. оддел имунохематологија  
13. оддел за специфична лабораториска хематолошка дијагностика 
14. Болничка аптека. 



Член 8 
 Со внатрешната организација на Универзитетската клиника утврдена со овој Правилник се 
обезбедува: 

- Законито, стручно,  ефикасно и  економско вршење на работите и задачите 
- Насоченост кон  граѓаните и правните лица 
- Независност и одговорност при вршењето на  работите и задачите, 
- Еднообразност и хиерархиска поставеност на Одделите и 
- Делегирање на овластувањата и меѓусебна соработка на  Одделите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА 
Член 9 

  
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

- Спроведување на програмата за ревизија, за што се информира работоводниот орган на ЈЗУ 
со образложени наоди за објективност и вистинитост во писмена форма, поткрени со докази. 

- Информирање на  раководното лице ако во текот на ревизијата се појави сомнеж за 
нерегуларност или измама или корупција, која може да резултира со кривична, 
прекршочна или дисциплинска постапка. 

- Изготвување нацрт ревизорски извештај кој се разгледува и усогласува со одговорните лица 
и се  доставува  нацртот  и  конечниот  извештај  до  работоводниот орган. 

- Враќање на оригиналните документи кога ќе заврши ревизијата, а доколку постои сомнеж 
кој може да доведе до кривична, прекршочна или дисциплинска постапка, се доставуваат 
документите до Директорот со потврда за нивниот прием, со цел тој да ги преземе 
потребните мерки. 

- Следење на спроведувањето на преземените мерки од раководителите на ревидираните 
организациони единици врз основа на препораките од ревизорските извештаи. 

 
Во ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ, се вршат работи поврзани со персоналниот менаџмент и 
развојот на човечките ресурси преку: 
 

- среднорочно планирање на потребни ресурси и подготовка на годишни планови за 
вработување согласно утврдени приоритети  и политики за вработувањето во 
универзитетската клиника; 

- спроведување на постапки за вработување, унапредување и следење на вертикалната и 
хоризонтална мобилност на вработените; 

- водење персонална  евиденција и управување со личните податоци на вработените; 
- подготвувка на одлуки, решенија, договори, спогодби  поврзани со регулирање на правата и 

должностите на вработените согласно Законската и подзаконска регулатива и колективен 
договор 

- управување со ЕСМЧР 
- проценка на потреби за обука и стручно усовршување на лиценцирани здравствени 

работници и нелиценцирани вработени; генерички и специфични тематски единици и 
изработка на годишна програма за стручно усовршување на административни службеници и 
даватели на јавни услуги; 

- Спроведување на постапка за оценување на административни службеници и даватели на 
јавни услуги;  

- спроведување на истражувања и анализи за задоволство од работа, посветеност на 
вработените и други аспекти и параметри од управувањето со човечките ресурси кои влијаат 
врз продуктивноста или се дел од аредитацијата на здравствената установа и менаџмент на 
квалитет (ИСО, CAF) 
 

Во СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧКИ  И ОПШТИ РАБОТИ  се вршат работи кои се 
однесуваат на нормативното и правното работењето, работи што се од општ и заеднички интерес  за 
работењето на установата организирани во четри одделенија и тоа: 

 
 
 
 



 
Одделение за правни и нормативни работи ги врши следните работи: 

- подготовка на сите нормативни акти на клиниката (статут, правилници, интерни акти други 
нормативни  акти, одлуки, решенија, договори и  спогодби од значење за работата на 
Универзитетската клиника), нивните измени и дополнувања; 

- се изготвуваат мислење по законите, Колективните договори, подзаконските акти и други 
прописи од областа на  работните односи, давање стручни мислења за примена на законски 
и подзаконски акти од областа на здравството; вработени во јавен сектор, работните односи 
како и други акти кои се однесуваат на правата на работниците од работен однос; 

- подготовка и организација на седниците, подготовка на материјалите за седниците на 
Управниот Одбор, состаноци на Стручниот Колегиум и други стручни тела во согласност со 
статутот и изготвување документи и акти од нивната работа; 

- учество во постапките за јавни набавки; одговори на жалби во постапки по јавни набавки 
- подготовка на акти од општ и заеднички интерес на клиниката кои се однеуваат на заштита 

на личните податоци, одбрана и масовни непогоди,  
- изготвување извештаи, информации, анализи, евиденција и други материјали кои се 

однесуваат на претставките и предлозите од корисниците на здравствени услуги и други 
правни лица а се однесуваат на работата  на Универзитетската клиника;  

- Изготвување на внатрешни прописи за заштита на личните податоци и документацијата за 
техничките и организациони мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на 
личните податоци и Усогласување на внатрешните прописи за заштита на личните податоци и 
со документацијата за технички и организациони мерки за обезбедување тајност и заштита 
на обработката на личните податоци со законот и со прописите донесени врз основа на 
законот за обработката на личните податоци  

- Учество во развој на мерки и донесување одлуки поврзани со обработката на личните 
податоци, како и со остварувањето на личните податоци на корисниците на услугите на 
министерството во областите од надлежност како и со остварување на правата на субјектите 
на личните податоци; 

- Координирање на контролата на постапките и упатствата утврдени со внатрешните прописи 
за заштита на личните податоци и во докумнетацијата за техничките и организациони мерки 
за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци; 

- Предлагање и спроведување обука на вработените поврзана со заштитата на личните 
податоци; 
 

Одделение за административно технички работи ги врши следните работи: 
- проектирање, инсталирање, одржување и развој на информатичкиот систем; 
- предлагање решенија за унапредување на работата на Клиниката од аспект на 

информатичкиот систем; 
- обезбедување услови за централно поврзување со корисниците на информатичкиот систем; 
- се грижи за ресурсите поврзани со информатичката опрема, како што се: хардвер, софтвер, 

апликационен софтвер, инфраструктурата и сл.; 
- се врши администрација на системот за електронско здравство, и електронскиот систем за 

јавни набавки; 
- обезбедување заштита на податоците од нивно бришење или од губење, од неовластено 

менување и неовластено користење; 
- изработка и одржување на веб страна на клиниката и администрирање на службените меил 

адреси; 
- поставување и одржување на мрежното поврзување и одржување на системот за интернет 

конекција како и одржување на телефонските линии и апарати; 



- одржување и управување на системот за безбедносни камери (видео надзор) и системот за 
редовност на работно време; 

- се води грижа за податоците од електронското архивирање и евиденцијата на медицинската 
документација на пациентите согласно Законот за евиденција во областа на здравството; 

- се вршат и други работи за потребите на клиниката а се поврзани со информатичкиот систем 
и технологија. 

- Се спроведуваат активности поврзани со навремено објавување на информации за 
промотивните активности и последни достигнувања на клиниката на интернет страната и 
социјалните мрежи  

 
Во Одделение за јавни набавки се врши: 
- координација на подготовката на Планот за јавни набавки кој треба да е усогласен со 

Финансискиот план одобрен од страна на ФЗОМ; 
- припрема и изработка на тендерските документации во координација со надлежните лица на 

оддели, болничка аптека и сектори;  
- подготовка на потребните акти од започнување на постапката и врз основа на извештајот од 

спроведената постапка согласно Законот за јавни (Одлуки за јавни набавки, барања до 
советот за јавни набавки за добивање на согласност за јавната набавка, одлуки за избор на 
најповолен понудувач, известувања за избор до економските оператори, изработка на 
договори за јавни набавки и други потребни документи); 

- обезбедува помош и координација на  Комисијата за јавни набавки;  
- ажурирање на потребните документи во Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за 

јавни набавки; 
- изработка на нарачки и следење на исцрпувањето во согласност со договорите за јавни 

набавки; 
- учество во подготвувањето на буџетот; во изготвување на планот за јавни набавки; и грижа за 

спроведување на планот за набавки; 
- следење на  законските прописи во областа на набавките и е одговорен за правилна примена 

на истите; 
- следење на склучувањето на договорите и реализацијата на истите според законот за јавните 

набавки;  
 
Во Одделение за општи работи се вршат работи поврзани со:  
- обезбедување административно техничка помош на одделите и секторите на 

универзитетската клиника за прашања кои се од општи и заеднички интерес; 
- учество во подготовка на стратешки план и акти за унапредување на квалитетот на 

универзитетската клиника 
- предлагање план на архивски знаци на универзитетската клиника и се вршат работи за  

канцелариско и архивско работење согласно законот, уредбата и упатството за  канцелариско 
и архивско работење; 

- архивирање на медицинска документација (историја на болест) изготвување на извештаи до 
надлежните институции евиденцијата на медицинската документација на пациентите 
согласно Законот за евиденција во областа на здравството; 

- архивирање на медицинска документација (историја на болест) изготвување на извештаи до 
надлежните институции; 

- изготвување план за заштита и евакуација на вработени во случај на масовна несрека  
- координација и обезбедување стручна и административна поддршка во процесот на 

акредитација на здравствената установа 
- координирање и контрола на процесите поврзани со управување на медицински отпад, 

безбедност ии здравје при работа и прашања од бебзедносен карактер  



- одржување на сигнализација за потребите на пациентите; 
- организирање тековно техничко одржување на водоводната и електричната инсталација во 

соработка со техничката служба на ЈУ од областа на здравството за потребите ЈЗУ УК, Завод и 
Ургентен центар Скопје. 

- Организирање на одржување на хигиена на работните простории и санитарни јазли како и 
одржување на  работните  одела, чаршави, навлаки, пешкири  

- набавки-требувања, издавања (од магацин) и евиденција на потрошен материјал и ситен 
инвентар за потребите на сите организациони единици во клиниката 
 

Во  СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ И СМЕТКОВОДСТВО  работите и задачите се вршат 
организирани во две одделенија, и тоа: 

 
Одделение за материјално-финансиско работење, во кое се вршат седните работи: 

- Анализа и изготвување на План за вид и обем на услуги со кој се обезбедува средства од 
ФЗОМ за функционирање на Клиниката; 

- Изготвување на Извештаи на барање на ФЗОМ и Министерството за здравство;  
- Изработка на плановите за годишните потреби на стоки и услуги на Клиниката; 
- Следење на реализацијата на административниот буџет на Клиниката по одделенија и по 

набавки и информирање на Менаџментот на Клиниката за истото на месечно ниво; 
- Анализа на приходите, движењата на средства и координација со трезорот на ФЗОМ –

квартално; 
- Анализа на пазар за стоки и услуги  за потребите на Одделението за јавни набавки. 

 
 Одделение за сметководство се вршат следните работи: 

- Секојдневно водење на благајнички работи и трезор; 
- Преземање и контрола на дневниот промет и уплата на истиот во банка; 
- Контрола на исправноста на фактурите кои се плаќаат преку трезорот на ФЗОМ; 
- Спроведување на сите видови плаќања преку трезорот на ФЗОМ; 
- Вчитување на финансиските планови како и пренамени на истите во трезорот на ФЗОМ; 
- Следење на извршувањето на договорениот надоместок/финансиски план; 
- Водење на евиденција,подготовка на плата и исплата на истата на вработените; 
- Издавање на потврди за висина на нето плата за потребите на вработените и 
- Врши други работи од областа на платниот промет 
- работи од областа на сметководството,финансиско и материјално работење; 
- изготвување на месечни фактури за извршените услуги кон ФЗОМ како и изготвовање на 

фактури кон сите останати субјекти кои користат услуги од Универзитетската клиника; 
- врши евидентирање на побарувањата и нивната наплата како и евидентирање  на обврските 

и нивното плаќање; 
- водење на евиденција на материјалите и ситниот инвентар и нивното трошење; 
- следење на остварување на приходите и извршување на трошоците; 
- составување, примање, ликвидирање и контрола на сметководствените исправи; 
- изготвување на периодични и завршни сметки; 
- изготвување на разни финансиски извештаи во зависност од барањата; 
- врши сметководсвено евидентирање на основните средства на субјектот; 
- пресметување на амортизација и ревалоризација; 
- усогласување на средствата и изворите на средства на книговодствената со вистинската 

состојба; 
- организира постапка околу годишниот попис на материјали, ситен инвентар и основните 

средства и сравнување на книговодствената и стварната состојба; 
- дава стручна помош во изработка на пресметки на приходите и расходите; 



- следење и примена на законската регулатива од областа на 
сметководственото,материјалното и финансиското работење; 

- осигурување на материјалните средства со кои располага Универзитетската клиника и 
- врши други работи од областа сметководството 

 
Член 10 

Заради ефикасно вршење на задачите од  делокругот на Универзитетската клиника, согласно видот, 
обемот и степенот на нивната сложеност како и меѓусебната поврзаност и сродност, во 
Универзитетската клиника се формираат следните Оддели и Болничка Аптека со следните 
надлежности: 
 

ОДДЕЛ ЗА МАЛИГНИ ХЕМОПАТИИ  има простор, опрема и медицински кадар за извршување 
на високо специјализирана здравствена заштита (специјалистичко-супспецијалистичка, 
консултативна, болничка и наставно–научна дејност).  

 
На одделот се лекуваат пациенти дијагностицирани со: акутни леукемии, хронична 

лимфоцитна леукемија, мултипен миелом, малигни лимфоми (Хочкинови и Не-Хочкинови), 
апластична анемија, миелопролиферативни заболувања, миелодиспластичен синдром, рефрактерна 
анемија, хемолитичка анемија и други бројни бенингни хематолошки заболувања. 
  

Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните   стандардни 
оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита: 
 

- Морфолошка проценка на аспират од коскена срцевина и периферна размаска и 
интерпретација на цитохемиски боења на препарати од периферна крв и коскена 
срцевина за болните со бенинги и/или малигни хемопатииБиопсија на коска со 
аспирација; добиениот примерок се процедурира  за имунохистохемиска анализа 
и различни имунолошки, цитогенетски и молекуларни испутувања 

- Лекување на пациентите со малигни хемопатии со орална и интравенска 
администрација на хемотераписки и имунохемотераписки протоколи  

- Интратекална администрација на хемотерапевтици 
- Лекување на малигни и бенигни хемопатии со имунотерапија 
- Администрација на симтопатска и супортивна терапија (антибиотска, аналгетска, 

антипиретична, антимикотична, седативна и психо-соматска)   
- Администрација /трансфузија на крв, крвни деривати и мониторинг на раните и 

доцните посттрансфузиски реакции 
- Следење на инфективни компликации во период на неутропенија по апликација 

на хемотерапија 
- Поставување на индикација за лекување на малигни хемопатии со 

трансплантација на хематопоетски матични клетки 
- Социјална грижа и психолошко згрижување на пациентите лекувани со 

хемотерапија и имунотерапија 
- Практикување и развивање фармаковигиланса: следење, купирање и 

пријавување на несаканите ефекти од аплицираните лекови  
- Спроведување на 24 часовен хоспитален надзор и следење на сите терапевтски 

процедури и компликации повразни со нив  за болните со малигни и бенигни 
хемопатии кои се лекуваат со имунохемотерапија и/или имунотерапија. 

 



Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 
здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  
 

ОДДЕЛ ЗА ИНДУКТИВНА ХЕМОТЕРАПИЈА има простор, опрема и медицински кадар за 
извршување на високо специјализирана здравствена заштита (специјалистичко-супспецијалистичка, 
консултативна, болничка и наставно–научна дејност).  
 

Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 
оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 
 

- Морфолошка проценка на аспират од коскена срцевина и периферна размаска и 
интерпретација на цитохемиски боења на препарати од периферна крв и коскена 
срцевина за болните со малигни хемопатии 

- Биопсија на коска со аспирација; добиениот примерок се процедурира  за 
имунохистохемиска анализа и различни имунолошки, цитогенетски и 
молекуларни испутувања 

- Се упатуваат пациентите/или болошки примероциа изведување на потребни 
дијагностички постапки во склоп на останатите оддели на Клиниката 
(имунофенотипизација, молекуларни анализи, ултрасоногравски испитувања)  

- Се договара, упатуваат пациентите за изведување на потребни дијагностички 
постапки кон соодветни медицински профили и институции надвор од клиниката, 
за дијагностички опции кои не се изведуваат на клиниката; 

- Лекување на малигни хемопатии со администрација на хемотераписки протокол  
- Интратекална администрација на хемотерапевтици 
- Лекување на малигни и бенигни хемопатии со администрација на имунотерапија 
- Администрирање на трансфузии на крв, крвни деривати и мониторирање на рани 

и доцни посттрансфузиски реакции 
- Следење на инфективни компликации во период на неутропенија по апликација 

на хемотерапија 
- Поставување на индикација за лекување на малигни хемопатии со 

трансплантација на хематопоетски матични клетки 
- Се практикува и развива фармаковигилансата; следат, купираат и пријавуваат 

несаканите ефекти од аплицираните лекови 
- Социјална грижа и психолошко згрижување на пациентите лекувани 

хемотерапија и имунотерапија 
- 24 часовна хоспитализација и надзор на сите терапевтски процедури за болните 

со малигни хемопатии кои се лекуваат со хемотерапија и имунохемотерапија. 
- Се разгледува,  договара и упатува кон други соодветни медицински профили и 

институции надвор од клиниката, за дополнителни тераписки опции кои не се 
изведуваат на клиниката; 

- Се разгледуваат потенцијално диференцијално дијагностички опции, се со цел 
пружање соодветна здравствена заштита на пациентот; 

- Се повикува за второ мислење за здравствена постапка или услуга која не се 
изведува од профил на здравствен работник застапен на клиниката, или за 
изведување на интервенција, колеги од различни медицински профил 
 



Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 
здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  
 

ОДДЕЛ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ (ТХМК) претставува 
посебна целина од простор, опрема и медицински кадар за извршување на високоспецијализирана 
здравствена заштита (специјалистичко-субспецијалистичка, консултативна, болничка и наставо – 
научна дејност). 

Индикациите за лекување со трансплантација на хематопоетски матични клетки т.е најчести 
дијагнози за пациенти кои се лекуваат на одделот се:  акутна леукемија, мултипен миелом, малигни 
лимфоми (Хочкинови и Не-Хочкинови), апластична анемија, миелопролиферативни заболувања и 
други  немалигни хематолошки болести, автоимуни заболувања, солидни тумори и останати не-
хематолошки заболувања кои имаат потреба од лекување со трансплантација на хематопоетски 
матични клетки.  

 
Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот односно  стандардни оперативни 

постапки/процедури кои се извршуваат на Одделот за ТХМК, поврзани со спроведување на 
протоколи од терциерно ниво на здравствена заштита во реализација на најсложената интервенција 
– трансплантација на хематопоетски матични клетки се: 

 
- Автологна трансплантација на свежи и/или криопрезервирани хематопоетски 

матични клетки  
- Алогена сродна трансплантација на хематопоетски матични клетки; 
- Алогена несродна трансплантација на хематопоетски матични клетки;* 
- Обработка и селекција на донор за алогена сродна и/или несродна 

трансплантација; 
- Собирање на матични клетки од коскена срцевина во операциона сала;** 
- Афереза на хематопетски клетки за процедурите на трансплантација* 
- Следење на трансплантирани болни во ран и доцен постттрансплантациски 

период;  
- Лекување со имуносупресивна терапија на трансплантирани болни со акутен и 

хроничен ГВХД; 
- Дијагностика и иницијален третман на малигни и немалигни хематолошки 

заболувања;*** 
- Администрирање на хемотерапија/имунохемотерапија и имунотерапија;*** 
- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со лекови во клиничка 

фаза на испитување, најчесто во научно-истражувачки проекти; 
- Се практикува и развива фармаковигилансата; следат, купираат и пријавуваат 

несаканите ефекти од аплицираните лекови 
- Екстракорпорална фотофереза за пациенти со акутен и хроничен ГВХД;* 
- Социјална грижа и психолошко згрижување на пациентите лекувани со 

трансплантација на хематопоетски матични клетки и нивните фамилии. 
- извршување на сите дијагностички и терапевтски интервенции,  
- администрирање на современа хемотерапија, имунотерапија и  
- обезбедување 24 часовна хоспитализација и надзор на сите терапевтски 

процедури за болните кои се лекуваат со трансплантација на хематопоетски 
матични клетки. 

 планирани процедури да се воведат на Клиниката 2018 
 се изнајмува хирушка сала, а спроведува персонал вработен на одделот 

 



Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 
здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  

 
ОДДЕЛ ЗА ДНЕВНА БОЛНИЦА - во Одделот се спроведува дијагностика, терапија и 

долгогодишна контрола на пациентите со разни хематолошки, малигни и бенигни, примарни и 
секундарни заболувања. 
 

Одделот има за цел да обезбеди повисок степен на квалитет на живот кај хронични болни со 
избегнување на хоспитализација секогаш кога е можно. Во одделот за  дневна болница  се врши   
третман на пациентот, според кој за здравствените услуги за дијагностика, терапија, нега и 
рехабилитација кои се вршат на секундарно ниво е потребно сместување на болните само во 
определено време во текот на денот а не 24 часа. Предноста од водењето на болните во Дневната 
болница е можноста да не користат боледување (да одат на работа), а за отсуствата во текот на 
третманот во Дневната болница добиваат потврда за нивното лекување во истата. 

 
Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 

оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 

 
-  Прием на пациенти за  хоспитално лекување чија состојба и природа на 

заболување не дозволуваат испитувањата и лекувањата во вонболнички услови;  
- Спроведување на дијагностички постапки за дефинирање и прецизирање на 

природата на заболувањето и потребата од натамошен третман: 
- Морфолошка проценка на аспират од коскена срцевина и периферна размаска и 

интерпретација на цитохемиски боења на препарати од периферна крв и коскена 
срцевина за болните со малигни хемопатии 

- Биопсија на коска за имунохистохемиска анализа 
- Индицира и упатува пациенти/материјал за изведување на потребни 

дијагностички постапки во склоп на останатите оддели на Клиниката 
(имунофенотипизација, молекуларни анализи, ултрасоногравски испитувања)  

- Се дефинира соодветен тип на лекување на пациентот, заснован врз медицина 
базирана на докази: 

- Лекување на малигни хемопатии со администрација на хемотераписки протокол  
- Интратекална администрација на хемотерапевтици 
- Лекување на малигни и бенигни хемопатии со администрација имунотерапија 
- Администрирање на трансфузии на крв, крвни деривати и мониторирање на рани 

и доцни посттрансфузиски реакции 
- Следење на инфективни компликации во период на неутропенија по апликација 

на хемотерапија 
- Поставување на индикација за лекување на малигни хемопатии со 

трансплантација на хематопоетски матични клетки 
- Социјална грижа и психолошко згрижување на пациентите лекувани 

хемотерапија и имунотерапија 
- Се практикува и развива фармаковигилансата; следат, купираат и пријавуваат 

несаканите ефекти од аплицираните лекови 
 
Пациентите кои се згрижуваат на одделот според дијагнозите можат да се поделат во неколку групи 
со одредени специфики: 
 



- Малигни лимфоми (Ходгкин-ови и не-Ходгкин-ови лимфоми), спроведување на дијагностика 
(лабораторија, биопсија на коскена срцевина, стејџинг процедура), хемотерапија според 
прифатени протоколи, редовна контрола до 5 години после хемотерапијата; 

- Хронични лекуемии (миелоична и лимфоцитна), дијагностика, аспирација и биопсија на 
коскена срцевина, дополнителни снимања, генетски иследувања, флоуцитометрија, 
хемотерапија и доживотна контрола; 

- Мултипен миелом, дијагностичка процедура со аспират и биопсија на коскена срцевина, 
дополнителни снимања, хемотерапија и супортивен третман, доживотна контрола; 

- Миелодиспластични синдроми со дијагностичка процедура, супортивна терапија, 
хемотерапија и доживотна контрола; 

- Миелопролиферативни заболувања (полицитемија, миелофиброза, есенцијална 
тромбоцитемија и др.), со дијагностичка процедура, аспират и биопсија на коскена срцевина, 
хемотерапија, редовни и доживотни контроли; 

- Пациенти со претходно напаравена автологна или алогена трансплантација на матични 
клетки се контролирааат и лекуваат од соодветен тим на супспецијалисти; 

- Апластична анемија, спроведување на дијагностичка процедура, супортивен третман, 
редовна и доживотна контрола. 

- Автоимуни хематолошки заболувања (имуна анемија, имуна тромбоцитопенија), со 
спроведувањер на дијагностичка процедура, имуносупресивна терапија, редовни и 
долготрајни контроли; 

- Вродени хемолитички анемии (таласемии и микросфероцитози), спроведување на 
дијагностички постапки, регуларна трансфузиона терапија, спроведување на хелациона 
терапија и доживотни контроли; 

- Хемофилија и други хеморагични синдроми (вродени и стекнати), спроведување на 
диференцијално дијагностички процедури, супституциона терапија и доживотна контрола. 
 
Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 

здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  
 

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ има простор, опрема и 
медицински кадар за извршување на високо-специјализирана здравствена заштита 
(специјалистичко-супспецијалистичка, дијагностичка, консултативна и наставно-научна дејност).  
 

Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 
оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 

 
- Хитна тријажа на витално загрозени пациенти 
- Прв и  контролен специјалистички-субспецијалистички хематолошки преглед  
- приеми на пациентите со хематолошки заболувања (новодијагностицирани и 

хронични пациенти).  
- Поставување  индикација за трансфузии на крв и крвни деривати кај пациенти со 

изразени анемични синдроми и други хематолошки заболувања. 
- Упатување на пациентите за изведување на потребни дијагностички постапки кон 

соодветни медицински профили и институции надвор од клиниката, за 
дијагностички опции кои не се изведуваат на клиниката; 

- Упатување на пациените со секундарни хематолошки збаолувања во соодветните 
институции за третман на примарнате болест 



- Спроведување на дијагностички постапки за дефинирање и прецизирање на 
природата на заболувањето и потребата од натамошен третман: 

- Индицирање на дијагностички постапки: 
 Морфолошка проценка на аспират од коскена срцевина и периферна 

размаска и интерпретација на цитохемиски боења на препарати од 
периферна крв и коскена срцевина за болните со малигни хемопатии 

 Биопсија на коска за имунохистохемиска анализа 
 Доплер плетизмографски иследувања 
 Ултрасонографски иследувања 

- Индицирање и упатување на пациенти/материјал за изведување на потребни 
дијагностички постапки во склоп на останатите оддели на Клиниката 
(имунофенотипизација, молекуларни анализи, ултрасоногравски испитувања)  

 

На одделот се прави прв преглед и се поставува дијагноза на пациенти кои се закажани од 
матичните лекари. Најчести дијагнози кои се упатуваат до одделот се: 

- Анемични синдроми (феро-дефицитни анемии, мегалобластни анемии, хемолитички 
анемии); 

- Хеморагични синдроми (тромбоцитопении, вродени и стекнати коагулопатии, 
диспротромбии, дисеминирана интраваскуларна коагулација); 

- Лимфаденопатии со различна етиологија; 
- Порметувања во леукоцитната лоза (леукопении и леукоцитози); 
- Диспротеинемии; 
- Тромбоемболичи заболувања на горни и долни екстремитети 

 
На одделот се прават и контролни прегледи на веќе дијагностицирани пациенти со следните 

заболувања: 

- Анемии; 
- Лимфоми (Хочкинови и Не-Хочкинови лимфоми); 
- Акутни леукемии; 
- Хронични леукемии; 
- Мултипен миелом; 
- Контрола на антикоагулантна терапија; 

 
Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 

здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  
 

ОДДЕЛ ЗА КОАГУЛОПАТИИ И ТРОМБОТИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА претставува целина од посебни 
единици кои подразбираат засебен простор, опрема и медицински кадар за извршување на високо 
специјализирана здравствена заштита (специјалистичко-субспецијалистичка, консултативна, 
болничка, и наставно – научна дејност).  
 

Индикациите за лекување во овој оддел се  
- Вродени и стекнати коагулопатии; 
- Хеморагични синдроми; 
- Длабоки венски тромбози; 

 



Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 
оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 

 
-  дијагностицирање и третман на пациенти со вродени или стекнати коагулопатии, 

пред се пациенти со Хемофилија А, Хемофилија Б, Болеста на фон Вилебрандт и 
други вродени дефицити на коагулациониот систем; генетското советување.  

- Дијагностицирање и лекување на стекнатаите коагулопатии од типот на стекната 
хемофилија или диспротромбија.; 

  дијагноза, третман и згрижување на пациенти со комплицирана 
тромбоза на длабоките вени на екстремитетите и белодробна емболија.  

- Дијагностицирање на пациентите врз основа на клиничката слика во 
амбулантско-поликлинички дел на клиниката,  

 потврда на дијагнозата со методотдоплер-фотоплетизмографија. 
 Лабораториско спроведување на тестови на хемостаза мониторирање на 

пациентите  кои се при третман со ниско-молекуларен хепарин и орални 
антикоагулантни лекови 

 
Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 

здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  
 

ОДДЕЛ ЗА АНЕМИИ претставува посебна целина од простор, опрема и медицински кадар за 
извршување на високо-специјализирана здравствена заштита (специјалистичко- субспецијалистичка, 
консултативна, болничка, и наставно–научна дејност).  

 
Индикациите за лекување на овој оддел се примарни анемии од различна природа, како, 

мегалобластни, апластични анемии, хемоглобинопатии и рефрактерните анемии во склоп на 
миелодиспластични синдроми.  

 
Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 

оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 

 
- Хематолошка, цитоморфолошка, биохемиска, цитогенетска, генетска, 

молекуларна; 
- Лекување на анемиите во зависност од основната причина; 
- Трансфузии на еритроцити и хелаторна терапија кај миелодиспластични 

синдроми и хемоглобинопатии; 
- Администрирање на имунотерапија при хемолитички анемии кои се имунолошки 

посредувани;  
- Администрирање на антитимоцитен глобулин, циклоспорин А и 

кортикостероидна терапија кај пациенти со апластична анемија кои не се 
кандидати за алогена трансплантација на матични хематопоетски клетки; 

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со лекови во клиничка 
фаза на испитување, најчесто во научно-истражувачки проекти; 

- Социјална грижа, психолошко згрижување и генетско советување на пациентите 
со наследни хемолитички анемии (хемоглобинопатии, таласемии). 
 



Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 
здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  

 
 ОДДЕЛ ЗА КРИОПРЕЗЕРВАЦИЈА НА ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ има простор, 
опрема и медицински кадар за извршување на високоспецијализирана здравствена заштита 
(специјалистичко - субспецијалистичка, консултативна, болничка и наставо – научна дејност).  

 
 
Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 

оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 

 
- Мобилизација на автологни периферни матични клетки со хемотерапија и/или 

фактор на гранулоцитен раст; 
- Мобилизација и афереза на алогени периферни матични клетки од сроден и/или 

несроден донор; 
- Криопрезервација на автологни периферни матични клетки; 
- Криопрезервација на алогени периферни матични клетки од сроден и/или 

несроден донор за трансплантација; 
- Се упатува материјал за броење на автологни и/или алогени периферни матични 

клетки и евалуирње на вијабиленоста на графт за трансплантационите 
процедури; 

- Долготрајно чување на криопрезервирани хематопоетски матични клетки во 
течен азот на екстремно ниски температури од т=-180оС; 

- Следење на раниот период после трансплантација т.е периодот на енграфтмент 
или трилиниско хематопоетско опоравување; 

- Обезбедување на централен венски пристап за афереза на периферни матични 
клетки; 

 
Тимот е специјализиран и обучен во извршување на мобилизација, афереза и 

криопрезервација на хематопоетски матични клетки. Тимот обезбедува 24 часовен  и надзор на сите 
терапевтски процедури за болните кај кои се изведува криопрезервација на хемтопоетски матични 
клетки, а се лекуваат со некоја од трансплантационите процедури. 

 
Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 

здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  

 
ОДДЕЛ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЈА е единствен референтен национален центар за проточна 

(flow) цитометрија и имунохематологија во Република Македонија. Одделот за имунохематологија 
има простор, опрема и медицински кадар за извршување на високоспецијализирана здравствена 
заштита (специјалистичко-субспецијалистичка, консултативна, и наставно – научна дејност).  На 
одделот се врши дијагностичка евалуација на хоспитализирани болни на Клиниката за Хематологија, 
Клиниката за Педијатрија (оддел хематологија) и на амбулантски пациенти од Р.Македонија и 
странство.  

 
Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 

оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 



 
- Имунофенотипизација кај акутна леукемија ( лимфобласна,   миелобласна) ; 
- Дијагностички иследувања кај лимфопролиферативни заболувања (Не-Хочкинов 

лимфом, ХЛЛ, Влакнесто клеточна леукемија); 
-  Дијагностички иследувања кај мултипен миелом; 
- Одредување на CD4+, CD8+клетки во проценти и нивни сооднос,  CD4/ CD8 однос; 
- Минимална резидуална болест кај акутни и хронични леукемии;Броење на 

автологни и/или алогени периферни матични клетки (CD34 квантификација) и 
евалуацна на нивната вијабилност при примена во трансплантационите 
процедури; 

- Евалуација на клеточните субсетови во перферната крв  
- Одредување на Б и Т клеточни суб-сетови во периферна крв во 

трансплантационите процедури; 
- Фунционални тесови за леукоцитната функција 
- Проточно цитометриски анализи на периферна крв / коскена срцевина на 

пациенти кои се испитуваат или лекуваат со лекови во клиничка фаза на 
испитување, најчесто во научно-истражувачки проекти. 

 
Тимот е специјализиран и обучен за извршување проточна цитометрија и спроведување на 

имунохемотерапија. Истиот обезбедува 24 часовна дијагностика и надзор на сите терапевтски 
процедури за болните кај кои се изведува имунохемотерапија.  

Тимот е единствен во државата и референтен центар кој спроведува дијагностички 
процедури и следење на ефектите од лекувањето на проточен цитометар кај адултни и педијатриски 
пациенти.  

 Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 
здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  
 

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИФИЧНА ЛАБОРАТОРИСКА ХЕМАТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА има простор, 
опрема и медицински кадар за извршување на високоспецијализирана здравствена заштита 
(специјалистичко-субспецијалистичка, консултативна и наставно – научна дејност). 
 Од аспект на инфраструктурните капацитети лабораторијата е организирана во 3 простории 
каде е сместена потребната апаратура   и потребни работни површини за подготовка на 
пристигнатиот биолошки материјал за анализа (крв, урина, цереброспинален ликвор, препарати од 
стернална пункција на коскена срцевина и допирни препарати од биопсија на коскена срцевина).  

Во лабораторијата се врши дијагностика, контрола и следење на сите хематолошки 
заболувања и состојби како: анемија, акутни и хронични леукемии, не Хочкинови и Хочкинови 
лимфоми, мултипни миелом и други плазма клеточни дискразии, миелопролиферативни 
заболувања, тромбоцитопении и други заболувања на тромбоцити, коагулопатии и пореметувања на 
хемостаза и контрола на орална антикоагулантна терапија.  

 
Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни 

оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на 
здравствена заштита и тоа: 

  
- Лабораториски анализи потребни за работа на стационарот, дневната болница и 

специјалистичко-косултативниот дел од Универзитетската клиника кои 
овозможуваат специфична хематолошка дијагностика, следење и контрола на 
хематолошките пациенти;  



- Се изведуваат итни и регуларни лабораториски анализи.  
 Итни лабораториски анализи се оние анализи кои лабораторијата мора 

да ги изработи во било кое време.  
 Регуларни лабораториски анализи се оние анализи кои се работат во тек 

на регуларното работно време. 
 
По прием на материјал за анализа од сите одделенија се изработуваат бараните анализи и тоа :  
 

- изработка на хемограм (крвна слика-кс ) автоматизирано  на апарат за крвни 
слики.  

- Изработка на периферна крвна размаска, боење на периферна размаска, 
препарати од стернална пункција, препарати од биопсија на коска и се  врши 
микроскопски преглед и интерпретација на овие препарати. Биохемиски анализи 
на крвта на биохемиски анализатор се изработуваат од серум за сите пациенти за 
кои е побарана анализата, неопходна за дијагноза и контрола.  

- Се изведуваат специфични цитохемиски боења на препарати од периферна крв и 
стренален пунктат по индикација  од лекар и интерпретација на цитохемиските 
боења за специфична диференцијација на актуни и хронични леукемии.  

- По индикација врши квалитативно и квантитативно одредување на  хематолошки 
онкогени  (молекуларна детекција) важни во дијагностика и следење на 
тераписки одговор кај хематолошки заболувања.  

- Рутински анализи на урина ( седимент под микроскоп и со стикс лента). 
Специфично одредување на Bence-Jones-ова протеинурија во дијагниостика на 
мултипни миелом и плазма клеточни дискразии.  

- Специфично одредување на имуноглобулински статус и парапротеин на 
електрофоретска трака во диференцијална дијагноза на плазма клеточни 
заболувања.  

- Исто така во лабораторијата се вршат рутински анализи на хемостаза 
(коагулациони тестови) автоматизирано со коагулометар кои овозможуваат 
дијагноза на коагулопатии и други нарушувања на коагулација како и следење на 
оралната антикоагулантна терапија.  

 
Сите анализи се изведуваат по принципите на современи методи и во согласност со 

современите достигнувања во дијагностика и лабораториска технологија, со современа опрема, 
апаратура и реагенси кои редовно подлежат на внатрешни и надворешни контроли.   

 
Во просек дневно се изведуваат анализи за околу 150 пациенти од трите клинички 

стационарни одделенија, дневна болница и амбуланта на клиниката како и специфични анализи за 
пациенти кои се лекуваат на други клиники во склоп на клиничкиот центар.  

Клиниката во согласност со стратешките проекции, иновации и научни достигнувања во 
областа на хематолошката дијагностика ја унапредува и осовременува техничката и инфраструктурна 
опременост на одделот и се грижи за стручната едукација и развој на компетенциите на 
лабораторискиот персонал. 

 
Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за 

здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во 
Службен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.  
 



БОЛНИЧКА АПТЕКА е регистрирана со дозвола за вршење на фармацевтска дејност со што 
овозможува  влез на лекови и потрошни материјали од добавувачите како и други активности 
поврзани со фармацевтската грижа. 

 
Во Болничка аптека се вршат следните работи: 

- прием на лекови од добавувачи и нивно соодветно евидентирање; 
- издавање на лекови до одделенија и нивно соодветно евидентирање; 
- складирање и чување на лекови и нивно соодветно евидентирање; 
- координирање на работата на Болничката аптека со останатите здравствени 

единици; 
- координирање со Фармацевтските представништва и добавувачите за нови 

информации во врска со лековите, тековни проблеми поврзани со лековите и 
решавање на истите; 

- координирање со Клиничка аптека и Заеднички служби, нарачки, организирање 
и транспорт на потрошните материјали; 

- изготвување на годишен план за лекови и потрошен материјал; 
- изготвување на месечни требовања до добавувачи за потребите на пациентите 

на клиниката; 
- дополнителни активности за специфичната набавка кај лековите во  

непредвидени ситуации, неподносливост на лекот, ненавремени испораки, 
дефицит од соодветни лекови на пазарот и.т.н.; 

- изготвување на техничка спецификација за лекови за потребите на одделението 
за Јавни набавки; 

- ја координира работата на сателитските аптеки на одделите во врска со чување, 
подготвување на терапија за пациентите, оптимизација на терапија која се 
пропишува,прилагодување и режим на дозирање како и правилна клиничка 
употреба на лековите; 

- проценка и подобрување на придржување кон терапија на пациентите; 
- обезбедување на информации за лекови и терапии за потребите на Болничката 

аптека и другите оддели на клиниката; 
- евидентирање и следење на несакани дејства од лекови кои се издадени од 

Болничката аптека –фармаковигиланца; 
- работа на одделение-терапевтски мониторинг; 
- едукација и советување на пациентите; 
- превземање на мерки за минимализација на ризиците, следење на заболувањата 

со цел да се предвидат можни несакани настани , неподносливост на соодветни 
лекови, синергизам и антагонизам, и воведување на нови лекови и методи во 
лекувањето; 

- стручно учество во тендерски комисии, Болнички терапевтски комитет, визита на 
хоспитализирани пациенти, учество на стручни состаноци, 

- предлага решенија за развој и унапредување на работата во Болничката аптека и 
Клиниката, едукација согласно современите развојни трендови на EAHP 
(European Association of Hospital Pharmacists), ESOP ( European Society for Oncology 
Pharmacy), ESCP ( European Society of Clinical Pharmacy);  

- се вршат и други работи согласно потребите на Болничката аптека и Клиниката 
 
 
 
 
 



IV. НАЧИНИ И ФОРМИ НА РАБОТА   
 

Член 11 
Универзитетската клиника во рамки на одделите обезбедува 24 часовна здравствена заштита од 

терциерно ниво на пациентите со хематолошки заболувања, пациенти кои не може да бидат 
лекувани на секундарно ниво. 
Работното време на вработените на клиниката кои се даватели на здравтсвени услуги е 
организирано во редовно работно време и дежурства. 

Во рамки на секој оддел работат високо специјализирани стручни здравствени работници и 
соработници. Со интердисциплинарниот пристап на работа, меѓусебна сродност и принципи на 
организација на работниот процес се  овозможува континуирана посветеност и ангажирањето на 
истиот лекарски тим и во болничката и во амбулантската дејност. Со тоа се обезбедува континуитет 
во работата со пациентите пред и после хоспитализацијата. 

 
Член 12 

При спроведувањето на дијагностичката и терапевтска дејност на одделите кои се составен дел 
на внатрешната организација се почитуваат општите човекови права и сите правни прописи 
регулирани според актите на Етичката комисија при ЛКМ, МЛД и МФ- Скопје. 
   

Член 13 
Во однос на образовната дејност на универзитетската клиника, во одделите се спроведува 

практична и теоретска настава за студентите на Медицинскиот, Стоматолошкиот, Фармацевтскиот 
факултет, Високите медицински школи и други сродни високи научно образовни институции. 
Наставата се дизајнира за сите нивоа на студии, специјализации и субспецијализации. Во контекст  за 
научно истражувачката работа, во рамки на одделите се развиваат и спроведуваат научно-
истражувачки проекти 

 
Член 14 

Во согласност со стандардите за акредитација на квалитет на здравствените установи, 
универзитетската клиника  континуирано го планира и надградува  нивото на медицинското знаење 
и стекнати клинички вештини на здравтсвените работници и соработници преку сите форми на 
индивидуална и тимска едукација: следење стручна литература, следење и присуство на сите форми 
на стручни состаноци, учество во други форми на едукација, изведување на стручни престои во други 
соодветни медицински институции во земјата и странство, презентирање и печатење на стекнатите 
сопствени искуства и знаења на научни собири и во соодветна медицинска стручна литература 
(списанија), како и со кунтинуирана размена на искуства со колеги, како во земјата, така и во 
странство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. РАКОВОДЕЊЕ СО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА 
 

Работоводен орган 
Член 15 

Со Универзитетската клиника раководи работоводен орган ( во натамошниот текст  директор) 
составен од две именувани лица: Медицински директор и  Организацискиот директор кои се 
одговорни за работењето на Универзитетската клиника и за обврските што се преземаат во правниот 
промет во согласност со надлежностите утврдени со Законот за здравствената заштита или друг 
закон, подзаконските акти и менаџерскиот договор. 

Директорот со писмено овластување може да овласти вработено лице во Универзитетската 
клиника за вршење на определени работи од надлежност на директорот поврзани со застапувањето 
и/или претставувањето на Универзитетската клиника во негово отсуство. 

 
Медицинскиот директор е самостојно  надлежен  и одговорен за работните задачи утврдени во 

Статутот на Универзитетската клиника и Законот за здравствена заштита. Одговорен особено за:  
- организација на работата на здравствените работници и здравствените соработници,  
- унапредување на дијагностичко-терапевтските постапки и квалитетот на здравствените 

услуги,  
- примена на стручните упатства за медицина заснована на докази,  
- економичност во укажувањето на здравствените услуги и  
- врши и други работи предвидени со закон, колективниот договор, овој статут, другите општи 

акти на Универзитетската клиника и менаџерскиот договор.  
 
Организацискиот директор е самостојно надлежен и одговорен за работните задачи утврдени во 

Статутот на Универзитетската клиника и Законот за здравствена заштита. Одговорен особено за:  
- организацијата на работа во делот на работата на вработените во јавната здравствена 

установа кои не се здравствените работници и здравствените соработници,  
- контрола на почитувањето на работното време од страна на сите вработени во јавната 

здравствена установа,  
- материјално-финансиското работење на јавната здравствена установа,  
- материјалното сметководство,  
- одлучување за правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос на вработените во 

јавните здравствени установи,  
- снабденост на јавната здравствена установа со потрошни материјали,  
- наплата на сопствени приходи на јавната здравствена установа и  
- наплата на учеството на осигурениците со лични средства во цената на здравствените услуги 

во јавната здравствена установа и  
- врши и други работи предвидени со закон, колективниот договор, овој статут, другите општи 

акти на Универзитетската клиника и менаџерскиот договор.  
 

Медицинскиот и организацискиот директор се заеднички надлежни и одговорни за се она што не е 
во исклучива надлежност на медицинскиот или организацискиот директор утврдено во Статутот на  
Универзитетската клиника и Законот за здравствена заштита,  а особено:  

- за изготвување на предлог на план за јавни набавки и доставување до управниот одбор на 
јавната здравствена установа на донесување, како и за планирање, одлучување, 
потпишување на договори за јавни набавки,  

- следење и реализација на јавните набавки за потребите на јавната здравствена установа,  
- за вработување во јавната здравствена установа,  
- за престанок на работен однос на здравствените работници,  



- распоред на здравствените работници и здравствените соработници во смени и 
определување на групи за работа и  

- за донесување на решенија за наградување на сите вработени во јавните здравствени 
установи.  

- обезбедува да бидат креирани најмалку онолку термини колку што секој здравствен 
работник извршил интервенции или прегледи на пациенти во претходниот месец,  

- се грижи да бидат обезбедени доволен број на термини за интервенции и прегледи на 
пациенти во Националниот систем за електронско закажување на интервенции и прегледи 
„Мој термин“,  

- учествува во работата на управниот одбор без право на одлучување,  
- Правата и обврските меѓу директорот и работодавачот се уредуваат со менаџерски договор 

кој особено содржи показатели на успешност кои директорот треба да ги оствари. 
 

Двете лица подеднаково одговараат за своето работење и обврските што се превземаат во 
правниот промет согласно одредбите од  Законот за здравствена заштита (истовремено и другите 
правни прописи), како и Статутот на Универзитетската  клиника. 

Постапката за именување на директорот и условите кои  треба да ги исполнуваат се утврдени во 
Статутот на Универзитетската клиника и Законот за здравствена заштита. Директорите ги именува и 
разрешува  министерот за здравство. 

Мандатот на директорите трае четири години.  
 

Раководење со оддели и сектори во универзитетската клиника 
 

Член 16 
Со Одделот раководи Раководител на Оддел. Раководителот на Одделот ја планира, организира, 

делегира, координира работата во Одделот и врши непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите и задачите во Одделот. 

Главна медицинска сестра на Универзитетската клиника. Главната медицинска сестра ја 
планира, организира, делегира, координира работата на здравствените работници (кои не се 
доктори на медицина) и на други помошно технички лица кои помагаат во вршењето на 
здравствената дејност, и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на нивната работа 
и задачи. 

Со Болничка Аптека раководи раководител на Болничка аптека. Раководителот на Болничка 
аптека ја планира, организира и координира работата во Болничка аптека и врши непосредна 
контрола и надзор на работите и задачите во аптеката. 

Со Секторот раководи Раководител на сектор. Раководителот на Секторот ја планира, 
организира, делегира, координира работата  во Секторот и во одделенијата во состав на Секторот и 
врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите. 

Со Одделението раководи  Раководител на одделение. Раководителот на Одделението ја 
планира, организира, делегира, координира работата на Одделението и врши непосредна контрола 
и надзор над извршувањето на работите и задачите.  

Внатрешен ревизор функционира како независно лице во својата работа согласно закон. 
 
Условите кои треба да ги исполнуваат раководните лица, описите на работните задачи и нивната 
одговорност се предвидени со  Актот за систематизација на работните места. 
 
 
 
 
 



Стручен колегиум 
Член 17 

Универзитетската клиника има Стручен колегиум кој е стручен орган на Универзитетската 
клиника. Составот, надлежноста и начинот на работа на истиот се утврдени во статутот на клиниката. 

 
Во Универзитетската клиника работат лекарски колегиум, стручни комисии и работни тела, со 

состав и надлежности утврдени со Закон и Статутот. 
 

Службена тајна 
Член 18 

Вработените во Универзитетската клиника се должни да ја чуваат службената тајна и тајна од 
јавен и државен интерес на начин и под услови утврдени во Закон и други прописи. 

Обврската  за чување на службена тајна и тајна од јавен и државен интерес трае  до 3 години 
по престанување на работниот однос во Универзитетската клиника. 
 

Член 19 
Составен дел на овој Правилник е и графички приказ на внатрешната организација на институцијата 
(органограм). Органограмот претставува графички приказ на организационата структура на 
универзитетската клиника по организациски единици како составен дел на правилникот за 
внатрешна организација. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 20 
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работни места арх.зав.број 09-473/3 од 18.06.2012 година. 

 
Член 21 

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување. 
 

Член 22 
По добиената согласност од Министерство за здравство и Министерството за информатичко 
општество и администрација, овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето 
до страна на Управниот Одборо на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија. 
 
 
Бр.   09-196/1 
  20.02.2018        година 

 

  
                   Управен Одбор 
     на ЈЗУ Универзитетска клиника 

                  за хематологија 

                    Претседател, 

 

Супспец. д-р Мартин Ивановски с.р 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.27/14 ,199/14 и 27/16) и член 100 став (5) од Законот за здравствената заштита (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 43/12,145/12, 87/13,164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 
61/15), по предлог на Стручниот колегиум при ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија – Скопје, 
Управниот одбор при ЈЗУ УК за хематологија - Скопје на својата редовна седница одржана на ден  20.02.2018 
год., донесе 
 

 
 П Р А В И Л Н И К  

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  
ВО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ 

                                    
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
     

Член  1 
Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработени (административни службеници, даватели 

на услуги,  помошно – технички лица) во ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија, распоред, шифри, 
називи и опис на работните места по организациони единици и посебни услови потребни за извршување на 
работите и на задачите на одделните работни места. 

 
Член  2 

Работите и задачите што се вршат во ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија се определуваат, 
согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и 
другите услови за нивното извршување. 

 
Член 3 

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за вработување и 
распоредување на вработените во ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија.   

 
Член 4 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија. 
Табела/ Ниво, Систематизирани работни места, Пополнети работни места 

Ниво-административни 
службеници 

Систематизирани 
работни места 

Пополнети работни 
места 

Б1 1 0 

Б2 2 1 

Б4 7 4 

В1 3 0 

В3 4 4 

В4 2 1 

Г1 9 9 

Помошно технички персонал Систематизирани 
работни места 

Пополнети работни 
места 

Подгрупа 1 ниво А4 1 1 

Подгрупа 4 ниво А3 1 1 

Подгрупа 5 ниво А2 1 0 

Подгрупа 3 ниво А3 11 9 

Подгрупа 5 ниво Б4 14 12 

Ниво - здравствени работници и 
соработници 

Систематизирани 
работни места 

Пополнети работни 
места 

А1  11 11 

А2  1 1 



А4  1 1 

А6  3 3 

А10  1 1 

А13 4 4 

А14 4 4 

А17 6 2                           

Б1 1 1 

Б2 12 12 

Б3 8 1 

Г3 33 27 

Г4 3 3 

Д1 2 2 

Д4 2 1 

Д5 1 0 

ВКУПНО 149 116 
 

 
 
II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  

Член 5 
 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 149 работни места на административни службеници, 
даватели на услуги и помошно – технички лица, распоредени по организациони единици согласно 
Правилникот за внатрешна организација на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија, од кои се пополнети 
116 работни места. 

 
Член 6 

Работните места на административните службеници согласно Законот за административните службеници 
се распоредени на следниот начин: 

- Ниво Б1 – 1 Секретар 
- Ниво Б2 – 2 Раководител на сектор 
- Ниво Б4 – 7 Раководител на одделение 
- Ниво В1 – 3 Советник 
- Ниво В3 – 4 Соработник 
- Ниво В4 – 2 Помлад соработник 
- Ниво Г1 –9 Самостоен референт 

 
Работните места даватели на услуги согласно Законот за здравствената заштита се распоредени на 

следниот начин: 
 

Категорија А –  здравствени работници со високо образование од областа на медицината, стоматологијата и 
фармацијата: 

- Ниво А1 – 11 Раководни работници на внатрешни организациони единици 
- Ниво А2-1 Доктор на медицина, редовен професор со д-р 
- Ниво А4-1 Доктор на медицина, вонреден професор со д-р 
- Ниво А6-3 Доктор на медицина-доцент со д-р 
- Ниво А10-1 Доктор на медицина-супспецијалист 
- Ниво А13-4 Доктор на медицина-асистент 
- Ниво А14-4 Доктор на медицина-специјалист 
- Ниво А17-6 Доктор на медицина 
 



Категорија Б – здравствени работници со високо стручно образование од областа на медицината и 
стоматологијата 
- Ниво Б1-1 Главна медицинска сестра 
- Ниво Б2-11 Одговорна медицинска сестра и одговорен медицински лаборант 
- Ниво Б3- 9 Дипломирана медицинска сестра, друг дипл. здравствен соработник со високо стручно 

образование 
 

Категорија Г –  здравствени работници со средно стручно образование од областа на медицината, 
стоматологијата и фармацијата: 
- Ниво Г3- 29 Медицинска сестра, медицински техничар, лаборантски техничар 
- Ниво Г4- 3 здравствен техничар за нега на болен, медицинска сестра-болничар 

 
Категоријa Д–  здравствени соработници: 
- Ниво  Д1- 2 здравствени соработници со специјализација 
- Ниво Д4-2 дипломиран хемичар 
- Ниво Д5-1 друг стручен соработник 

 
Работните места на помошно – техничките лица се распоредени на следниот начин: 
 
- Подгрупа  1, Ниво А4 – 1 економ-домаќин 
- Подгрупа  4, Ниво А3 – 1 сервирка 
- Подгрупа 5, Ниво А2- 1 перач 
- Подгрупа  5, Ниво А3 и А4 – 11 чистач во здравствени и административни простории 
- Подгрупа 5, Ниво Б4-14 работници со ССП и други  

 
Член 7 

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или 
колективен договор, за раководните административни службеници од категоријата Б се:  

- Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- потврда за положен испит за административно управување,  
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски) 
- работно искуство, и тоа:  

- за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години 
на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство 
во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор,  

- за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на 
раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во 
струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор или  

- за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една 
година на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно 
искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен 
сектор; 

            (2) Потребни општи работни комепетенции на напредно ниво: 

- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати; 
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон странките/засегнати страни;  
- раководење; и  
- финансиско управување.  



 
Член 8 

(1)  Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од категоријата В се:  
- стручни квалификации, и тоа:  

- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 
стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и  

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски) 
- работно искуство, и тоа:  

- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката или  
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката; 

 

 (2) Потребни општи работни комепетенции на средно ниво: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
Член 9 

(1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/ друг посебен закон или 
колективен договор за помошно - стручни административни службеници од категоријата Г се:  

- ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или 
средно образование.  

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски),  
- работно искуство, и тоа:  

- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката или  
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката; 

 
 (2) Потребни општи работни комепетенции на основно ниво: 

- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
 
 



Член 10 
Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија А се:  

- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 
кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и  

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 
германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски 
тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција 
за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 
германски) на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 310 бода, 
ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат. 
Други посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од 

Категорија А1-раководител на оддел се: 
- да има објавено најмалку еден труд во научно списание со импакт фактор или да бил носител или 

координатор на национален, регионален или меѓународен научно истражувачки проект, 
- да има воведено најмалку две нови здравствени методи или постапки во најмалку две јавни 

здравствени установи (во јавна здравствена установа на терцијарно ниво, во клиничка и/или 
општа болница) во Република Македонија и 

- да престојувал во странство вкупно најмалку шест месеци во последните пет години заради 
стручно усовршување или заради учество на меѓународни научни настани како предавач или 
едукатор. 

 
Член 11 

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија Б се:  
- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; и  
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски 
тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција 
за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 
германски) на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 310 бода, 
ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат. 

- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и да поседуваат уверение 
за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 
германски) на А1 нивото. 

 
Член 12 

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија В се:  
- ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации, и 
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 13 

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија Г се:  
- средно образование, и 
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 14 

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија Д се:  
-  за нивоата Д1, Д,2, Д3, Д4, Д5 и Д6, ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; 
-  за нивото Д7  вишо образование  
- за нивоата Д1, Д,2, Д3, Д4, Д5 и Д6 меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски 

тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција 
за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 



германски) на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 310 бода, 
ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат,  и 

- за сите работни места од категоријата Д сертификат за работа со компјутерски програми за 
канцелариско работење. 

 
Член 15 

Посебни услови утврдени со закон за помошно – техничките лица се:  

Вработените во следниве подгрупи, односно категории и нивоа треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен:  
- подгрупа 1, категорија А ниво А1 и  
- подгрупа 1, категорија Б ниво Б1.  

Вработените во следниве подгрупи, односно категории и нивоа треба да имаат најмалку 180 кредити стекнати 
според ЕКТС или завршен VI/1 степен:  
- подгрупа 1, категорија А ниво А2, и  
- подгрупа 1, категорија Б ниво Б2.  

Вработените во следниве подгрупи, односно категории и нивоа треба да имаат најмалку основно образование:  
- подгрупа 2, категорија А ниво А4  
- подгрупа 4, категорија А ниво А3  
- подгрупа 5, категорија А, ниво А2, ниво А3 и А4,  
- подгрупа 5, категорија Б, ниво Б3, Б7, Б8, Б9 и Б10.  

Вработените во останатите подгрупи, односно категории и нивоа треба да имаат најмалку четиригодишно 
средно образование, односно тригодишно средно образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  ВО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА-СКОПЈЕ 
       
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Реден број  1 

Шифра ЗДР 01 02 Б01 002 

Ниво Раководен – I ниво Б1 

Звање на работно место Секретар на клиника / институт во состав на клинички центар 

Назив на работно место Секретар на клиника за хематологија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови Магистерски студии од област на Јавно здравство 

Работни цели Обезбедува ефикасно и ефективно административно работење 
на клиниката и се грижи за одржливост и унапредување на 
здравствените услуги  на клиниката  

Работни задачи  
 
 
 
 

- одговорен е за организацијата на работа во делот на работата 
на вработените во јавната здравствена установа кои не се 
здравствени работници и здравствените соработници 

- одговорен е за уредноста и ажурноста во работата на 
клиниката во делот на административните сектори 

- се грижи за навремено спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на работоводниот орган 

- учествува и дава предлози во креирањето на финансискиот 
план и  планот за видот и обемот на здравствени услуги 

- континуирано ја следи реализацијата на здравствените услуги 
по видот и обемот 

- континуирано ја следи финансиската состојба на клиниката и 
дава предлози за реализација на финансискиот план до 
работоводниот орган 

- координира со подготвувањето на извештаи, предлози, 
програми,   информации и други материјали 

- учествува во изработка на извештаи до Министерството за 
здравство  и Фондот за здравствено осигурување  

- на месечно ниво изработува извештаи за направените 
здравствени услуги по сите дејности во клиниката и истите ги 
доставува до работоводниот орган 

- одржува контакти на соодветно ниво со домашни и 
меѓународни организации, кога за тоа е овластен; 

Одговара пред Директорот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Реден број  2 

Шифра ЗДР 01 02 В01 014 

Ниво Стручен - I ниво В1 

Звање на работно место Советник-внатрешен ревизор 

Назив на работно место Советник-внатрешен ревизор 

Број на извршители 1 

Вид на образование Економски или правни науки  

Други посебни услови  

Работни цели Спроведување на програмата за ревизија  

Работни задачи  
 
 
 
 

- ја спроведува програмата за ревизија; 
- го информира Директорот за почетокот на ревизијата; 
- ги проучува документите и состојбите неопходни за 

формирање на објективно мислење; и ги образложува 
наодите објективно и вистинито во писмена форма и ги 
поткрепува со докази; 

- изготвува нацрт ревизорски извештај кој го разгледува и 
усогласува со одговорните лица; 

- ги  доставува  нацртот  и  конечниот  извештај  до  
раководното лице; и го известува веднаш раководното лице 
во случај на конфликт на интереси во врска со ревизијата; 

- ги враќа оригиналните документи кога ќе заврши ревизијата, 
а доколку постои сомнеж кој може да доведе до кривична, 
прекршочна или дисциплинска постапка, ги доставува 
документите до Директорот со потврда за нивниот прием, со 
цел тој да ги преземе потребните мерки; 

- чува било каква државна, службена или деловна тајна која ќе 
ја открие при спроведување на ревизијата; 

- ги чува сите работни документи во досието за внатрешна 
ревизија;  

- врши проценка на функционирањето на системите за 
внатрешна контрола; и го следи спроведувањето на 
преземените мерки од раководителите на ревидираните 
организациони единици врз основа на препораките од 
ревизорските извештаи; 

Одговара пред Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Реден број 3 

Шифра ЗДР 01 02 Б04 003 

Ниво Раководен – IV ниво Б4 

Звање на работно место Раководител на одделение за човечки ресурси 

Назив на работно место Раководител на одделение за човечки ресурси 

Број на извршители 1 

Вид на образование  Високо образование  

Други посебни услови  

Работни цели Раководење и координирање на кадровата евиденција и 
човечките ресурси 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Ја планира, организира и координира работата на 
одделението, спроведува надзор и дава насоки и упатства за 
работа на вработените, го следи, контролира и оценува 
работењето на вработените и врши работи поврзани со 
персонален менаџмент и развој на човечките ресурси,  

- го следи и доследно го применува Законот за работните 
односи, Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за 
административните службеници, Закон за здравствена 
заштита, Закон за БЗР,  колективните договори и други закони 
од негова надлежност 

- Подготвува предлог- план за вработување, мобилност, 
унапредување, пензионирање на вработените во 
институцијата; безбедност и здравје при работа ја следи 
неговата имплементација како и функционирањето на 
електронскиот систем за управување со човечки ресурси 
(ЕСМЧР) и Обезбедува стручна поддршка и дава насоки за 
прашања поврзани со остварување на права и одговорност на 
вработените;  

- подготвува материјали за објавување на јавен конкурс за 
вработување (Оглас, Одлука за избор, Известување на 
кандидатите кои конкурирале и сл.) и управува со вертикална 
и хоризонтална мобилност на вработените, управува со 
личните и професионални податоци на вработените, се грижи 
за извршување на персоналните работи и за безбедно 
чување на документацијата на вработените, учествува во 
спроведување на постапката за објавување јавни огласи за 
вработување и за сите прашања од работните односи,  

- Дава насоки за изготвување Одлуки за засновање и 
престанок на работен однос на вработените, Договори за 
вработување, Решенија за распоредување на вработените, 
Решенија за годишни одмори, додатоци на плата, плата за 
време на суспензија, плата за време на специјализирани 
обуки и стручно усовршување, за време на штрајк, престанок 
на вработување и сл. 

- изработува Годишен план за обуки и Извештај за негова 
реализација, ги координира активностите за донесување на 
индивидуален план за стручно усовршување за секој 
административен службеник и обуките за административно 
управување и стручниот развој на давателите на услуги 

- учествува во постапката за пресметување на годишната 
оценка и се грижи за доставување на образецот за 
оценување на административниот службеник, го изработува 
извештајот со ранг листа на годишни оценки за 



административните службеници и се грижи за негово 
доставување до МИОА 

- Води и доставува статистичка евиденција по основ на 
различни параметри од областа на човечки ресурси, 
образовна структура на вработените, редовност, отсуства и 
друго 

- Го следи спроведувањето на процесите за управување со 
квалитет на институцијата (ИСО и ЦАФ)Подготвува и развива 
анкетни прашалници за мерење на задоволството на 
вработените и други параметри поврзани со работните 
постигнувања согласно стандардите за акредитација 

- врши координирање на студенти за предавања и вежби, 
пријавување на турнуси на специјализанти, координирање на 
комисиите за полагање на колквиум на специјализанти 

Одговара пред Директорот 
 

 

Реден број 4 

Шифра ЗДР 01 02 В04 003 

Ниво Стручен - IV ниво В4 

Звање на работно место Помлад Соработник за човечки ресурси  

Назив на работно место Помлад Соработник за човечки ресурси  

Број на извршители 1 

Вид на образование Правни науки  

Други посебни услови  

Работни цели Управување со податоци за вработените и бази на податоци за 
различни параметри за навремена, целосна и точна 
евидентираност на состојбите по различни критериуми и 
функционалност на системот за управување со човечки ресурси 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- ги следи, проучува и применува Законот за работните односи, 
Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за 
административните службеници, Закон за здравствена 
заштита, колективните договори и други закони од негова 
надлежност 

- Се грижи за персоналните досиеа на вработените и Води 
евиденција на доставени Лиценци, Анкетни листови, Изјава 
за интереси, Овластувања за ЗЛП, Извештаи од периодични 
здравствени прегледи на вработени и изготвува податоци 
статистичка евиденција за вработените по однос на различни 
параметри (работно време, отсуства, етничка, полова и 
образовна структура, социјален статус и  др) 

- Врши стручно-административни работи поврзани со 
постапките за вработување, мобилност, унапредување, 
пензионирање на вработени и престанок на вработување и 
Подготвува решенија и други акти во врска вработување, 
престанок на вработување и остварување на права и обврски 
од работен однос и врши пријавување и одјавување на 
вработените во Агенција за вработување и ПИОМ, изготвува 
документација и пријавува повреди на работа 

- изготвува материјали за објавување на јавен конкурс за 
вработување (Оглас, Одлука за избор, Известување на 
кандидатите кои конкурирале и сл.), изготвува Одлуки за 
засновање и престанок на работен однос на вработените, 
Договори за вработување, Решенија за распоредување на 



вработените, Решенија за годишни одмори, додатоци на 
плата, плата за време на суспензија, плата за време на 
специјализирани обуки и стручно усовршување, за време на 
штрајк, престанок на вработување и сл. 

- Внесува податоци во  и управува со електронски систем за 
менаџмент на човечки ресурси (ЕСМЧР) 

- Врши организациска подоготовка за потребните предуслови 
за спроведување на постапката на оценување на вработените 
и подготвува нацрт извештај за спроведено оценување на 
административни службеници; 

- Врши организациска проценка на потребите за обука на 
вработените и подготвува предлог Годишна програма за 
обука и прибира податоци за потреби од специјализирани 
обуки во областите и Извештај за негова реализација, води 
евиденција за стручното усовршување на вработените во 
клиниката 

- Учествува во спроведување на годишни анкети на 
вработените за задоволство, посветеност и други параметри 
поврзани со постигнувањата на вработените  

- Врши стручно административни и координативно-логистички 
постапки за потребите на кабинетот на директорот на 
клиниката 

Одговара пред Раководител на одделение за управување со човечки ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СЕКТОРОТ ЗА ПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКИ И ОПШТИ РАБОТИ 

Реден број  5 

Шифра ЗДР  01 02 Б02 002 

Ниво Раководен - II ниво Б2 

Звање на работно место Раководител на сектор за административно -правни работи 

Назив на работно место Раководител на сектор за правни, административно технички и  
општи работи 

Број на извршители 1 

Вид на образование Правни науки  

Други посебни услови положен правосуден испит 

Работни цели Управување со функционирањето  на секторот во функција на 
спроведување регулаторна, координативно - стручна и 
нормативно-правна функција за законско и транспарентно 
реализирање на надлежностите 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Ја планира , организира и координира работата на секторот, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените, го следи, контролира и оценува работењето на 
вработените  

-  Дава упаства при подготовка на интерни акти  и пишува  
мислења, анализи, информации и  извештаи за истите  

- Врши контрола на одлуки, решенија договори , спогодби и 
други прописи; 

- Следи примена на подзаконски акти, следи измена и 
дополнувања на закони и други подзаконски акти од областа 
на делување на установата 

- Дава насоки за превземање на активности во случаи на 
утврдена повреда на должност, постапување спротивно на 
законските и под законски акти 

- непосредно работи на најсложените работи и задачи,  
подготовка и изработка на општи акти,  договори за 
клиниката, застапувања на судски предмети пред суд, 
предмети пред Државниот правобранител, Народниот 
правобранител на РМ и Основното јавно обвинителство и 
други државни органи; 

- учествува на седниците на Управниот Одбор, Стручен 
колегиум и други стручни тела за правни прашања од интерес 
на клиниката, во постапките за јавни набавки од аспект на 
законитоста, дава правни совети при водење на 
дисциплинската постапка, учество во работата на комисии 
формирани со решение на директор; 

- дава упатства за работа и потребна стручна помош во 
работата и вршењето на најсложените работи и задачи и го 
следи текот на извршувањето на работите на раководителите 
на одделенијата и вработените во секторот, вршење контрола 
на архивското и канцелариското работење на клиниката, 
врши анализа и оценување на прашања и проблеми кои се 
појавуваат а се од општ и заеднички интерес 

Одговара пред Директор  

 

 

2 .1 . Одделение за правни и нормативни  

Реден број  6 

Шифра ЗДР 01 02 Б04 002 



Ниво Раководен - II ниво Б4 

Звање на работно место Раководител на одделение за правни работи 

Назив на работно место Раководител на одделение за правни и нормативни работи 

Број на извршители 1 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со одделението, 
ги организира и ги координира работите во одделението и е 
одговорен за нивното навремено, законито и квалитетно 
извршување. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- раководи со одделението, ја организира, насочува и 
координира работата на одделението; ги распоредува 
работните задачи на вработените во одделението; и ги 
оценува за нивната работа 

- го предлага годишниот план за работата на одделението; 
- изготвува анализи, извештаи и информации за работата на 

одделението и други прашања од административно правното 
работење; 

- врши работи поврзани со севкупни правни и нормативни 
прашања во интерес на клиниката во однос на донесување на 
Одлуки, Решенија, Договори, Спогодби и сл.; 

- се грижи за навремено, законито и квалитетно вршење на    
работите и задачите во одделението,  

- учествува во подготовка на нормативни и други општи акти, 
дава правни мислења за сите прашања и постапки кои се 
восат во и за установата; 

- изготвува Одлуки, Заклучоци и други акти донесени од 
Управен Одбор и други стручни тела на клиниката    

- изготвува Извештаи за извршени Одлуки и Заклучоци кои ги 
поднесува Директорот, ги следи и проучува законите и 
другите прописи и општи акти од областа во која што работи 

Одговара пред Раководител на сектор за правни, административно технички и  
општи работи 

 

 

Реден број  7 

Шифра ЗДР 01 02 В03 003 

Ниво Стручен - III ниво В3 

Звање  Соработник за правни работи 

Назив на работно место Соработник за правни и нормативни работи 

Број на извршители 1 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

ефикасно, ефективно, квалитетно спроведување на работите од 
делокруг на организационата единица 

Работни задачи и обврски - извршува работи поврзани со севкупни правни и нормативни 
прашања од интерес на клиниката; 

- помага при изготвување на текстовите на сите нормативни 
акти кои се изготвуваат од страна на стручните лица во 
секторот; 

- ги изготвува потребните материјали и акти за и од работата 
на Управниот Одбор и другите стручни тела на клиниката 
(покана, предлог дневен ред, записници, одлуки,заклучоци, 
извештаи); 



- ги следи и проучува законите и другите прописи и општи акти 
од областа во која што работи; 

- изготвува дописи по правни прашања до надлежни 
институции; 

- изготвува извештаи за извршени Одлуки и Заклучоци кои ги 
поднесува Директорот; 

- помага при подготовка на предлог - план за работа на правно 
административниот сектор, подготовка на извештаи за 
напредокот во спроведувањето на програмата за работа на 
секторот и одделенијата во состав; 

- изготвува материјали од постапки согласно законската и 
подзаконска регулатива од областа на здравството  и 
администрацијата 

Одговара пред Раководител на одделение за правни  и нормативни работи 
 

 

2.2. Одделение за административно-технички работи 

Реден број  8 

Шифра ЗДР 01 02 Б04 001 

Ниво Раководен - II ниво Б4 

Звање на работно место Раководител на одделение за административно-технички 
работи 

Назив на работно место Раководител на одделение за административно-технички 
работи 

Број на извршители 1 

Вид на образование Компјутерска техника и информатика 

Други посебни услови  

Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со одделението, 
ги организира и ги координира работите во одделението и е 
одговорен за нивното навремено, законито и квалитетно 
извршување. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- раководи со одделението, ја организира, насочува и 
координира работата на одделението; ги распоредува 
работните задачи на вработените во одделението; и ги 
оценува за нивната работа, 

- го предлага годишниот план за работата на одделението и 
изготвува анализи, извештаи и информации за работата на 
одделението и други прашања од општо техничкото 
работење, 

- проектира, инсталира, одржува и развива ИТ систем на 
клиниката; предлага решенија за унапредување на работата 
на Клиниката од аспект на информатичкиот систем; 

- обезбедува услови за централно поврзување со корисниците 
на информатичкиот систем; 

- се грижи за ресурсите поврзани со информатичката опрема, 
како што се: хардвер, софтвер, апликационен софтвер, 
инфраструктурата и сл.; 

- врши администрација на системот за електронско здравство, 
и електронскиот систем за јавни набавки; 

- обезбедува заштита на податоците од нивно бришење или од 
губење, од неовластено менување и неовластено користење; 

- учествува во изработка и одржување на веб страна на 
клиниката и администрирање на службените меил адреси;  
спроведува активности поврзани со навремено објавување 



на информации за промотивните активности и последни 
достигнувања на клиниката на интернет страната и 
социјалните мрежи 

- дава насоки за поставување и одржување на мрежното 
поврзување и одржување на системот за интернет конекција 
како и одржување на телефонските линии и апарати; 
одржување и управување на системот за безбедносни 
камери (видео надзор) и системот за редовност на работно 
време; 

- се води грижа за податоците од електронското архивирање и 
евиденцијата на медицинската документација на пациентите 
согласно Законот за евиденција во областа на здравството; 

Одговара пред Раководител на сектор за правни, административно технички и  
општи работи 

 

 

Реден број  9                                 

Шифра ЗДР 01 02 В03 006 

Ниво Стручен - III ниво В3 

Звање на работно место Соработник за информатички работи 

Назив на работно место Соработник за информатички работи 

Број на извршители 1 

Вид на образование Компјутерска техника и информатика 

Други посебни услови  

Работни цели Администрирање и одржување на електронски системи 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Врши инсталација и администрирање на оперативни системи 
(софтвер); инсталирање и администрирање на софтвер кој го 
користат вработените на клиниката (Microsoft Office, Form 
Pilot Office, WinRar и сл.)  

- Учествува во изработка и се грижи за понатамошно 
одржување на веб страната на клиниката 

- Врши администрирање на софтверите изработени специјално 
за клиниката од страна на софтверска компанија; на системот 
за електронско здравство МојТермин 

- Се грижи за администрирање на електронскиот систем за 
јавни набавки ЕСЈН 

- Врши администрирање на службените меил адреси на 
вработените на клиниката 

- Спроведува новините во областа на информатичката 
технологија кои се налагаат од повисоките органи.  

- предлага решенија за унапредување на работата на 
клиниката од аспект на информатичкиот систем 

Одговара пред Раководител на одделение за административно-технички 
работи 

 

 

Реден број  10                                  

Шифра ЗДР 01 02 Г01 010 

Ниво Помошно-стручен - I ниво Г1 

Звање на работно место Самостоен референт - информатичар  

Назив на работно место Самостоен референт  - оператор на компјутери 

Број на извршители 1 

Вид на образование  ПТТ техничар/Вишо 

Други посебни услови  



Работни цели Администрирање и одржување на компјутерската опрема  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- одржување на компјутерска опрема (хардвер) 
- администрирање на антивирусна заштита (софтвер) 
- поставување и напредно администрирање на лан мрежи 

(хардвер и софтвер) 
- одржување на компутерската мрежа 
- одржување на принтерите и скенерите 
- помош на наставниот кадар при одржување на предавања 
- активна помош во однос на компјутерското работење на 

вработените во клиниката, 
- администрирање на системот за регистрација за влез и излез 

на вработените 
- отстранување грешки, пречки во Интернет врската и 

одржување на сигнализацијата за потребите на пациентите 
- помош при конвертирање на документи од еден во друг 

програм 

Одговара пред Раководител на одделение за административно-технички 
работи 

 

2.3. Одделение за јавни набавки 

Реден број 11 

Шифра  ЗДР 01 02 Б04 007 

Ниво Раководен - II ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение за јавни набавки 

Назив на работно место Раководител на одделение за јавни набавки 

Број на извршители  1 

Вид на образование  Правни науки, Економски науки  

Други посебни услови   

Работни цели Навремено спроведување на постапките за јавни набавки 

Работни задачи и обврски - раководи со одделението, ја организира, насочува и 
координира работата на одделението; ги распоредува 
работните задачи на вработените во одделението; и ги 
оценува за нивната работа, 

- учествува во подготовката на Планот за јавни набавки кој 
треба да е усогласен со Финансискиот план одобрен од 
страна на ФЗОМ; и во подготвувањето на буџетот; во 
изготвување на планот за јавни набавки; и се грижи за 
спроведување на планот за набавки; 

- Дава насоки и ја следи припремата и изработка на 
тендерските документации во координација со надлежните 
лица на оддели, болничка аптека и сектори;  

- подготовува потребни акти од започнување на постапката и 
врз основа на извештајот од спроведената постапка согласно 
Законот за јавни (Одлуки за јавни набавки, барања до советот 
за јавни набавки за добивање на согласност за јавната 
набавка, одлуки за избор на најповолен понудувач, 
известувања за избор до економските оператори, изработка 
на договори за јавни набавки и други потребни документи); 

- обезбедува помош и координација на  Комисијата за јавни 
набавки; следи ажурирање на потребните документи во 
Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за јавни 
набавки; 

- Ја следи и координира изработката на нарачки и следење на 
исцрпувањето во согласност со договорите за јавни набавки; 



- Ги следи  законските прописи во областа на набавките и е 
одговорен за правилна примена на истите; 

- Го следи склучувањето на договорите и реализацијата на 
истите според законот за јавните набавки;  

Одговара пред Раководител на сектор за правни, административно технички и  
општи работи 

 

 

Реден број 12 

Шифра  ЗДР 01 02 В01 016 

Ниво Стручен - I ниво В1 

Звање  Советник  за јавни набавки 

Назив на работно место Советник  за  јавни набавки 

Број на извршители  1 

Вид на образование  Економски науки 

Други посебни услови   

Работни цели Навремено спроведување на постапките за јавни набавки 

Работни задачи и обврски - Учествува во изготвување на  годишен план за Јавни набавки 
на Клиниката и изготвува одлуки, решенија, известувања и 
други акти од за Јавни набавки. 

- Изготвува тендерски документации за постапките за набавки, 
во соработка со Директорот на Клиниката и со  Комисијата за 
Јавни набавки каде што по  потреба  учествува во работата на 
истата. 

- Испраќа покани за поднесување понуди до економските 
оператори. 

- Испраќа (објавува)  огласи  за Јавни набавки  (објавува нови 
постапки, измени, поништувања и др. огласи), во Биро за 
Јавни  набавки и Службен весник на РМ. 

- Испраќа известувања за извршен избор до понудувачите. 
- Изготвува Договори по завршени постапки за јавни набавки, 

ги доставува до Директорот за потпис и до избраните 
понудувачи за заверка од нивна страна и се грижи за нивно 
враќање и доставување до соодветните служби и 
одговорните лица.  

- Ја  координира работата  на Комисиите за Јавни набавки на 
Клиниката и  води  регистар за спроведените јавни набавки 
на Клиниката. 

- Редовно објавува евиденција и известувања за склучени 
Договори за   јавни  набавки  во Бирото за јавни набавки. 

- Врши архивирање и чување на документацијата од сите 
извршени јавни  набавки на Клиниката. 

- Прави контакти со Бирото за јавни набавки и другите 
надлежни органи во врска со спроведување на одредена 
законска регулатива според одредбите од ЗЈН, и користење 
на ЕСЈН. 

Одговара пред Раководител на одделение за јавни набавки 

 

 

2.4. Одделение за општи работи 

Реден број 13 

Шифра  ЗДР 01 02 Б04 010 

Ниво Раководен - II ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение за општи работи 



Назив на работно место Раководител на одделение за општи работи 

Број на извршители  1 

Вид на образование  Економски науки, Правни науки  

Други посебни услови   

Работни цели Управување со функционирањето на одделението во функција 
на обезбедување координативна поддршка за ефикасно и 
ефективно реализирање на прашањата од општ и заеднички 
интерес 

Работни задачи и обврски - раководи со одделението, ја организира, насочува и 
координира работата на одделението; ги распоредува 
работните задачи на вработените во одделението; и ги 
оценува за нивната работа, 

- Се грижии за навремено обезбедување административно 
техничка помош на одделите и секторите на универзитетската 
клиника за прашања кои се од општи и заеднички интерес; 

- Учествува во подготовка на стратешки план и акти за 
унапредување на квалитетот на универзитетската клиника 

- предлага план на архивски знаци на универзитетската 
клиника и го контролира процесот на канцелариско и 
архивско работење согласно законот, уредбата и упатството 
за  канцелариско и архивско работење; Го следи и контролира 
архивирањето на медицинска документација (историја на 
болест) изготвување на извештаи до надлежните институции 
евиденцијата на медицинската документација на пациентите 
согласно Законот за евиденција во областа на здравството; 

- Учествува во процесот на акредитација на установата за 
прашања од општ интерес (подготвува план за заштита и 
евакуација на вработени во случај на масовна несрека, 
учествува во постапки за безбедност и здравје при работа, 
координира и контролира управување со медицински отпад) 

- Дава насоки и координира потребна комуникација и 
коресподенција со други надлежни институции за прашања 
од поширок опсег   

- Ја следи и контролира имплементацијата на интерните 
процедури и оеративна функционалност на мерките за ЗЛП 

- Го организира и координира процесот на тековно техничко 
одржување на клиниката (одржување на сигнализација за 
потребите на пациентите; водоводната и електричната 
инсталација во соработка со техничката служба на ЈУ од 
областа на здравството за потребите ЈЗУ УК, Завод и Ургентен 
центар Скопје идр). 

- Контролира набавки-требувања, издавања (од магацин) и 
евиденција на потрошен материјал и ситен инвентар за 
потребите на сите организациони единици во клиниката 

Одговара пред Раководител на сектор за правни, административно технички и  
општи работи 

 

 

Реден број  14                                   

Шифра ЗДР 01 02 В03 007 

Ниво Стручен - I ниво В3 

Звање на работно место Соработник за општи работи 

Назив на работно место Соработник за општи работи (Администратор на истории на 
болен) 



Број на извршители 1 

Вид на образование Високо образование 

Други посебни услови   

Работни цели Обезбедување на пристап и евиденција до Хартиена 
медицинска документација на пациенти 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- чува, припрема и средува целокупната болничка 
документација (историја на болест, матични листи), тековни 
книги за прием и сл. 

- издава отпусни листи 
- врши прием на пациенти за издавање медицинска 

документација за нивни лични потреби (пензија, преглед на 
друга клиника) 

- изработува истории-исписи (разведување) и нивно 
евидентирање во медицински книги (по дијагноза), 
сместување на истите во соодветен простор за складирање 
по дијагноза 

- изработува извештај  за малигна неоплазма која се пријавува 
секој месец во ЗЗЗ и Оддел за социјална медицина-
Министерство за здравство 

- изработува извештај (месечен и тромесечен) кој се пријавува 
во ЗЗЗ и Оддел за социјална медицина, како и изработка на 
извештаи за потребите на клиниката 

- води медицински дневник за издадените истории, разни 
документи, резултати и др. 

- одговорен е за заштита на личните податоци согласно 
позитивните законски прописи 

Одговара пред Раководител на одделение за административно-технички 
работи 

 

 

Реден број  15 

Шифра ЗДР 01 02 Г01 014 

Ниво Г1 

Звање на работно место Архивар I  

Назив на работно место Архивар 

Број на извршители 1 

Вид на образование Средно образование 

Други посебни услови  

Работни цели Евиденција за примени, пратени и архивирани предмети  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- се грижи за навремено и квалитетно имплементирање на 
законските прописи од архивското работење, 

- ја прима, заведува поштата во деловодниот протокол и во 
интерни доставни книги, 

- ја доставува поштата до вработените, Директор и раководни 
структури на клиниката, 

- води евиденција за примени, зеведени и архивирани 
предмети, 

- води експидициони книги за класифицирани информации, 
книги за препорачана пошта, книги за примени сметки и за 
други помошни евиденции, 

- ги чува и употребува печатите и штембилите на клиниката, 
- извршува административни и тековни работи и задачи, ги 

разведува и ги архивира решените предмети, се грижи за 
архивирање на документарниот материјал, 



- води сметка за правилно архивирање на предметите според 
планот за архивски знаци и листи на категории, го доставува 
планот за архивски знаци за негова согласност за примена на 
годишно ниво, се грижи за безбедно чување на архивскиот 
материјал, 

- експедира надворешна и внатрешна пошта и испраќа 
телеграми и сл., врши дактилографски работи, копирање и 
умножување на списи, поднесоци и друго, ја подига и 
доставува поштата во отсуство на курирот 

Одговара пред Раководител на одделение за административно-технички 
работи 

 

*** 

 

 

ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 

Реден број  16 

Шифра ЗДР 04 01 А04 001 

Ниво А4 

Звање на работно место КВ работник за техничко одржување на објектите-домаќин-
економ 

Назив на работно место домаќин-економ 

Број на извршители 1 

Вид на образование средно стручно образование –електро смер 

Други посебни услови   

Работни цели техничко одржување на објектите и опремата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- се грижи за исправноста на зградите, уредите, инсталациите 
(електрична, водоводна, канализациона мрежа) и околината 
и превзема мерки за отстранување на дефектите и 
доведување во исправна состојба, а доколку не е во состојба 
сам да ги отстрани недостатоците, бара друго стручно лице за 
отстранување на истите; 

- се грижи за имотот на Клиниката со обезбедување на 
соодветен начин; 

- одговорен е за обезбедување на ПП заштита во клиниката, се 
грижи за исправноста на апаратите за гасење на пожар, за 
нивниот број, а и за останатата ПП заштита; 

- во врска со ПП заштитата се грижи уредите и инсталациите да 
бидат постојано исправни (електрична, водоводна 
инсталација како и канализациона мрежа); 

- согласно Правилникот за заштита од пожар и соодветни 
одлуки и наредби од надлежни органи соработува и е 
одговорен пред комисијата за заштита од пожар; 

- се грижи за редовно снабдување и исправна инсталација со 
централен кислород; 

- се грижи за одржување лифтот и за отстранување полесните 
дефекти; 

- одговорен е за навремено повикување на стручни лица за 
отстранување на поголеми дефекти на инсталациите, 
машините и апаратите, води грижа за инсталацијата за 
парното затоплување и за  отстранување на  дефектите,  

- се грижи канализацијата во целата клиника да биде во ред и 
евентуалните дефекти ги отстранува на време и доколку има 
потреба за одзатнување на канализацијата обезбедува 



цистерна по претходно одобрение од раководителот и 
главната медицинска сестра, по налог на раководителот и 
главната медицинска сестра врши и курирска работа во 
услови кога курирот не е во можност 

Одговара пред Раководител на одделение за општи работи 

 
 

Реден број  17 

Шифра ЗДР 04 01 Б04 001 

Ниво Б4 

Звање на работно место Работници со ССП 

Назив на работно место Евидентичар на набавки, дистрибуција/достава и складирање 
на материјал 

Број на извршители 1 

Вид на образование  Средно стручно образование –електротехнички смер  

Други посебни услови   

Работни цели Доследна евиденција на магацинското работење и 
обезбедување координативно логистичка поддршка на 
административното работење 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- се грижи за обезбедување на потрошен материјал за 
одржување на хигиената во клиниката, материјал потребен 
за дезинфекција на просториите, како и обезбедување на 
потребен потрошен административен (канцелариски) 
материјал; 

- врши евиденција за влезот и излезот на сите потрошни 
немедицински материјали и е должен да врши редовно 
усогласување на истите со нивната книговодствената 
евиденција; 

- во случај на било какви отстапувања го известува 
раководителот на правниот и финансискиот сектор; 

- издавањето на работните средства, материјали и др.ги врши 
врз основа на писмени требовања отворени од 
раководителите на секторите и раководителите на работните 
оддели; 

- за секое издавање на потрошениот немедицински материјал 
треба да води уредна документација; 

- врши набавка на потрошен материјал по налог на главната 
медицинска сестра и раководителот на правниот и 
финансискиот сектор; 

- ракува со фотокопирот и се грижи за неговата исправност; 
врши копирање на потребна документација за клиниката 

- ги складира новите и апаратите кои не се користат во посебна 
просторија и одговара за нив 

- ја превзема целокупната пошта од поштенскиот фах и ја 
предава во архивата; врши разнесување на акти до органите 
на управата, клиниките, ФЗО на РМ, банките и други органи и 
организации во градот, доставува материјали до вработени; 
води сметка за правилно евидентирање за извршена 
достава,; ја заведува поштата во деловодниот протокол и во 
интерни доставни книги и врши експедирање на пошта 

Одговара пред Раководител на одделение за општи работи 

 
 
 



Реден број 18 

Реден број и шифра ЗДР 04 01 Б04 001 

Звање на работно место Работник со ССП 

Назив на работно место Разнесувач на пациенти и медицински материјал  

Број на извршители 13 

Вид на образование Средно образование 

Други посебни услови  

Работни цели Транспорт на пациенти и медицински материјал 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- по наог на одговорна сестра на оддел транспортира пациенти 
за испитување или интервенција на други клиники,разнесува 
материјали за медицински потреби во други здравствени 
установи и носи резултати од другите клиники и 
установи,разнесува документи,конзилијарни барања 

- носи требовање за крв и крвни деривати во Институтот за 
трансфузиона медицина,ги превзема крвните деривати од 
институтот и ги разнесува по одделите 

- учествува во спроведување на негата кај пациентите 
- дистрибуира раствори и друг медицински материја од аптека 

до соодветниот оддел; помага при утовар и истовар на боци 
за кислород 

- разнесува постелини и друг веш од клиника до перална и 
чистиот од перална до клиника 

- одговорен е за оштетување и губење на опремата со која е 
задолжен 

- учествува во прием на нов пациент,по налог на одделска и 
одговорна сестра мести кревети и менува постелина 

- менува лична облека и пижамина пациентот,му помага во 
исхраната,се грижи за личните работи на пациентот 

- врши одредени постапки со починат пациент и ги згрижува 
неговите лични работи со изготвување записник,соработува 
со семејството 

Одговара пред главната медицинска сестра 
 

 

Реден број  19 

Шифра ЗДР 04 04 А03 001 

Ниво А3 

Звање на работно место работник – сервирка 

Назив на работно место работник – сервирка-садомијачка 

Број на извршители 1 

Вид на образование основно образование 

Други посебни услови  

Работни цели врши навремена нарачка на храната за болните, нејзино 
сервирање и одржување на хигиената во кујната според 
хигиенските стандарди. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- по смерници на одговорните сестри на оддел ги прави 
требувањата за општа и специјана исхрана и ги доставува до 
надлежната служба 

- се грижи требуваната храна од главната кујна да биде 
навремено доставна на одделот на клиниката 

- ја сервира храната на пациентите и по потреба ги храни 
пациентите 

- се грижи за хигиената на инвентарот кој служи за сервирање 
храна и масите на кои се служи храна по болничките соби 



- ја одржува хигиената на кујните во клиниката 
- врши редовни санитарни прегледи 
- за потребите на кабинетот на директорот обезбедува 

логистичко-техничка подршка на просториите на секретарка 
и директор; послужување гости, одржување хигиена на 
просториите; и одржување на просторот  

- лично и самостојно одговара за точноста, уредноста и 
ажурноста на работењето 

Одговара пред Главна медицинска сестра 
 

 

Реден број  20 

Шифра ЗДР 04 05 А02 001   

Ниво А2 

Звање на работно место Перач  

Назив на работно место Перач-пеглач 

Број на извршители 1 

Вид на образование Средно/Основно образование  

Други посебни услови   

Работни цели Одржување на хигиената на постелината и облеката 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- ги превзема нечистите постелина, работна облека за перење 
и истите ги враќа чисти 

- ракува со машината за перење и води сметка за 
времетрањето и квалитетот на перењето, води сметка за 
соодветна употреба на средства за перење и температура на 
перење 

- води сметка машината за перење да биде постојано чиста и 
исправна 

- ги пере и пегла сите видови на постелина,пешкири и  работна 
облека на вработените, шие копчиња 

- врши прием, селекција и навремена испорака на 
постелината, работната облека на соодветниот оддел 

- одговорна е за хигиената во работната просторија 
- одговорна е за чиста и навремена промена на постелината на 

дежурниот персонал 
- лично и самостојно одговара за точноста, уредноста и 

ажурноста на работењето 

Одговара пред Главна медицинска сестра 
 

 

Реден број  21 

Шифра ЗДР 04 05 А03 001  

Ниво А3 

Звање на работно место Чистач во здравствени простории 

Назив на работно место Чистач во здравствени и административни простории 

Број на извршители 11 

Вид на образование средно  образование/основно 

Други посебни услови   

Работни цели одржување на хигиената на здравствените и административните 
простории 

Работни задачи  
 
 
 

- ја одржува хигиената во сите простории  на клиниката ( на 
оддел,. лекарски соби, ходници, скали, амбуланти, 
административни простории, како и кругот на клиниката-
зеленило и патеки ), 



 
 

- одржува хигиена на намештајот, машините и друг инвентар, 
- согласно распоредот за секојдневната работа врши и 

месечно генерално чистење на одделот каде што е 
распореден 

- врши селекција на отпадот на комунален, медицински, 
инфективен и друг отпад и го доставува до местата 
определени за фрлање на отпад 

- врши редовни санитарни прегледи 
- лично и самостојно одговара за точноста, уредноста и 

ажурноста на работењето 

Одговара пред Главна медицинска сестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ И СМЕТКОВОДСТВО 

Реден број  22.  

Шифра ЗДР 01 02 Б02 003 

Ниво Раководен - I ниво Б2 

Звање  Раководител на сектор за материјално- финансиски работи и 
сметководство 

Назив на работно место Раководител на сектор за финансиско работење и 
сметководство 

Број на извршители 1 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови   

Работни цели 
 
 

Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи со секторот, ги 
организира и ги координира работите во секторот и е одговорен 
за нивното навремено, законито и квалитетно извршување. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Ја планира, организира и координира работата на секторот, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените, го следи, контролира и оценува работењето на 
вработените  

- подготвува предлог - план за работа на секторот и подготовка 
на извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата 
за работа на секторот со кое раководи и одделенијата во 
состав; 

- подготовува предлози за политики по начелни прашања од 
надлежност на секторот со кое раководи и подготовка на 
мислења и анализи за прашања поврзани со одредени 
политики и со остварувањето на програмата за работа на 
секторот, кои бараат одлуки од највисоко ниво на 
институцијата; 

- подготовува иницијативи за решавање на одделни прашања 
и проблеми од делокруг на секторот со кое раководи и други 
материјали; 

- пренесува инструкции од менаџерот и дава насоки за 
нивното спроведување 

- се грижи за подготовка и следење на извршувањето на  
буџетот на клиниката и врши пресметки за пренамена на 
средствата од ставки од буџетот за други намени и доставува 
извештаи до ФЗО и Министерството за здравство 

- врши редовни консултации со службите во Министерството 
за здравство и ФЗОМ, изработува финансиски планови, 
годишни завршни сметки и извештаи, врши контрола на 
исправноста на налозите за книжење, состојбата на 
аналитички и синтетички сметки по законот и правилниците 
за книговодство и трезорско работење 

Одговара пред Директор 

 
 

3.1  Одделение за материјално финансиско работење 

Реден број  23.  

Шифра ЗДР 01 02 Б04 005 

Ниво Раководен - II ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение за материјално-финансиско работење 

Назив на работно место Раководител на одделение за материјално-финансиско 
работење 

Број на извршители 1 



Вид на образование Економски науки  

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, 
насоки или да помага при раководењето со институцијата или 
организаионите единици во рамките на институцијата 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- раководи со одделението, ја организира, насочува и 
координира работата на одделението; ги распоредува 
работните задачи на вработените во одделението; и ги 
оценува за нивната работа  

- го предлага годишниот план за работата на одделението 
- изготвува анализи, извештаи и информации за работата на 

одделението и други прашања од финансиско-материјалното 
работење, 

- изготвува месечни, тромесечни и годишни планови за набавка 
на лекови, медицински материјали и други потрошни 
материјали, 

- организира постапка околу годишниот попис на основните 
средства, опремата и сравнувањето на книговодствената и 
стварната состојба, 

- непосредно ги извршува најсложените задачи во рамки на 
одделението 

- остварува редовни контакти со раководителот на секторот 
- привремено ги извршува работните задачи на раководител на 

сектор 

Одговара пред Раководител на сектор за финансиско работење и сметководство 

 

Реден број  24 

Шифра ЗДР 01 02 В01 010 

Ниво Стручен - I ниво В1 

Звање  Советник за материјално-финансиско работење 

Назив на работно место Советник за материјално-финансиско работење 

Број на извршители 1 

Вид на образование Економски науки  

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 

ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи 
кои придонесуваат за остварување на програмата за работа и 
задачи од делокругот на организационата единица во која е 
вработен  

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- самостојно ги врши административните работи од надлежност 
на организационата единица; 

- ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи  

- самостојно врши најсложени стручно-административни, 
статистички, административно-надзорни, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

- подготвува материјали и документи кои содржат: стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, 
информации и други материјали за работни тела, предлози за 
планот за работа на организационата единица и извештај за 
напредокот во спроведувањето на неговата работа; 

- контактира и соработува со раководителите на сектори и 
оддели од медицинска и немедицинска дејност со цел 



изработка на годишен план за работа 
- изготвува месечни, квартални и годишни планови и програми 

за работа, планови за трошење на средствата од буџетот на 
клиниката и ја следи нивната реализација во посредство со 
раководителот на секторот 

Одговара пред Раководител на одделение за материјално-финансиско работење 

 

Реден број  25                                                           

Шифра ЗДР 01 02 В03 009 

Ниво Стручен - III ниво В3 

Звање  Соработник за материјално-финансиско работење 

Назив на работно место Соработник за материјално-финансиско работење 

Број на извршители 1 

Вид на образование Економски науки  

Други посебни услови  

Работни цел организирање на магацинско работење со лекови, план, анализа 
и административно усогласување 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- материјално работење согласно насоките дадени од 
раководителот на болничка аптека 

- одговорен за магацинско работење со лекови и потрошни 
материјали и транспорт соодветно на потребите 

- учествува во изготвување годишни и месечни планови 
- врши  анализа на спроведените постапки и процедури и  

усогласување на тендерски цени од договори, 
- регулирање на количини од спроведените постапки 

Одговара пред Раководител на одделение за материјално-финансиско работење 

 
 

3.3  Одделение за сметководство 

Реден број  26 

Шифра ЗДР 01 02 Б04 004 

Ниво Раководен - II ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение за сметководство 

Назив на работно место Раководител на одделение за сметководство 

Број на извршители 1 

Вид на образование Економски науки  

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, 
насоки или да помага при раководењето со институцијата или 
организационите единици во рамките на институцијата 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- раководи со одделението, ја организира, насочува и 
координира работата на одделението; ги распоредува 
работните задачи на вработените во одделението; и ги 
оценува за нивната работа, 

- пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки и 
дава упатства за извршување на работите и задачите, 

- одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на 
работите и задачите, 

- врши спроведување на сметководствено евидентирање за 
извршување на договорениот надоместок/финансиски план и 
подготвување на годишна сметка (биланс на состојба, биланс 
на приходите и расходите), 

- врши сметководствено евидентирање на основните средства 
на субјектот, евидетирање и наплата на побарувањата и 



евидетирање и плаќање на достасаните обврски, 
- изготвува годишни, квартални и месечни финансиски планови 

за договорениот надоместок (буџетот) на клиниката согласно 
законските прописи, 

- следење и примена на законската регулатива од областа на 
сметководственото, материјалното и финансиското работење, 

- секојдневно водење на благајнички работи и трезор, 
пресметка и исплата на платите на вработените, дава стручна 
помош во изработка на пресметки на приходите и расходите 
на клиниката, 

- организира постапка околу годишниот попис на основните 
средства, опремата и сравнување на книговодствената и 
стварната состојба, остварува редовни контакти со 
раководителот на секторот 

Одговара пред Раководител на сектор за финансиско работење и сметководство 

 
 

Реден број  27 

Шифра ЗДР 01 02 В04 009 

Ниво Стручен - IV ниво В4 

Звање  Помлад соработник книговодител 

Назив на работно место Помлад соработник книговодител 

Број на извршители 1 

Вид на образование Економски науки  

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 

 ефикасно, ефективно, квалитетно да извршува работни задачи 
кои придонесуваат за остварување на програмата за работа и 
задачи од делокругот на организационата единица во која е 
вработен  

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- самостојно врши најсложени помошно-стручни, 
сметководствени, материјални, информативно-
документациони, административно-технички, статистички, 
информатички, работи или работи од други области а кои се 
од административна природа, во согласност со општите 
упатства на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник. 

- се грижи за правилна примена на Аналитичкиот сметковен 
план, 

- подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на одделението и секторот; 

- ја сложува, специфицира и контролира документацијата за 
книжење 

- секој месец врши усогласување на материјално-
книговодствената состојба со материјално-магацинска 
картотека и аптека   

- се грижи за финансовото и материјалното книговодство да 
биде ажурно и сите промени на време да бидат 
евидентирани, врши подготовка на испратници за контирање 
и сложување, ги книжи и евидентира фактурите за лекови, и 
другите влезни фактури како и излезните фактури кон ФЗОМ и 
останатите ЈЗУ  

Одговара пред Раководител на одделение за сметководство 

 



 

Реден број  28                                                       

Шифра ЗДР 01 02 Г01 006                        

Ниво Помошно-стручен - I ниво Г1 

Звање  Самостоен референт-главен благајник 

Назив на работно место Самостоен референт главен благајник за пресметка и исплата 
на плати 

Број на извршители 1 

Вид на образование  Средно економско училиште/вишо 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

ефикасно, ефективно, квалитетно да го поддржи спроведувањето 
на работите од делокруг на организационата единица 

Работни задачи и обврски - учествува во извршувањето на помошно-стручни, финансиски, 
информативно-документациони, административно-технички, 
статистички, информатички и други работи од 
административна природа; 

- подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на одделението/секторот; 

- врши пресметка за бруто плати, даноците и придонесите  
- изготвува списоци за бруто плати, додатоци и одбитоци  
- извршува претходна и дополнителна контрола на податоците 

за пресметување на плати, на придонесите и изготвува налози 
за исплатата на финансиските документи 

- изготвува вирмански налози, како и други налози потребни за 
исплата од плата; 

- подготвува потврди за висината на платите на вработените, по 
нивно барање извршува пресметување и плаќање на 
обврските што се на товар на личните и на материјалните 
расходи 

- изготвува предлог информации и предлог извештаи за 
движењето на платите и за трошењето на средствата на плати, 
боледувања и други отсуства на вработените 

- самостојно врши најсложени помошно-стручни, финансиски, 
информативно документациони,  административно-технички, 
статистички, информатички или работи од други области а кои 
се од административна природа, во согласност со општите 
упатства на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и ги следи законските и други 
прописи во врска со исплатата на платите и статусот на 
вработените 

Одговара пред Раководител на одделение за сметководство 

 
 

Реден број  29                                           

Шифра ЗДР 01 02 Г01 002                                  

Ниво Помошно-стручен - I ниво Г1 

Звање  Самостоен референт-главен администратор (болничко лекување) 

Назив на работно место Самостоен референт-главен администратор (болничко 
лекување) фактурист 

Број на извршители 1 

Вид на образование Средно правен смер или економско училиште/вишо 

Други посебни услови  

Работни цели  Администрирање на целокупната документација од прием на 



 пациентот до негов испис од клиниката 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- учествува во извршувањето на помошно-стручни, 
сметководствени, материјални, информативно-
документациони, административно-технички, статистички, 
информатички, и други работи од административна природа; 

- подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на одделението и секторот; 

- изготвува фактури на корисниците на здравствените услуги од 
супспецијалистичко-консултативна здравствена заштита, 
стационарно лекување и дневна болница, 

- ги обработува сите прилози составен дел на фактурите, 
- води книга за испратени фактури, ги доставува фактурите до 

корисниците на здравствените услуги односно други 
здравствени установи 

- составува електронски пресметки, ги специфицира по 
дејности на месечно ниво и истите електронски ги прикачува 
на веб страната на ФЗОМ за понатамошна обработка. 

- по потреба, врши работи и задачи на финансов книговодител 
во делот на контирање на документите предмет на обработка 
во сметководството, 

Одговара пред Раководител на одделение за сметководство 

 
 

Реден број  30 

Шифра ЗДР 01 02 Г01 002  

Ниво Помошно-стручен - I ниво Г1 

Звање  Самостоен референт-главен администратор (болничко 
лекување) 

Назив на работно место Самостоен референт-администратор за болничко лекување-
дневна болница 

Број на извршители 2 

Вид на образование  Гимназија, економско училиште/вишо 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Аминистрирање на целокупната медицинска документација на 
пациентите во болничко лекување и дневна болница 

Работни задачи и обврски - учествува во извршувањето на помошно-стручни,  
информативно-документациони, административно-технички, 
статистички, информатички и други работи од 
административна природа; 

- врши прием на пациенти со валидна 
документација(здравствена легитимација, болнички упат, 
врши проверка на здравственото осигурување на пациентот); 

- врши пребарување во картотеката на дневна болница и 
давање картон или температурна листа со историја на болест 
ако е веќе отворена; 

- испраќање на пациентот до соодветниот лекар и чекање 
повратна информација од лекарот за понатамошен третман, 
преку запис за прием на болниот во дневна болница; 

- отвара историја на болест, земање податоци за пациентот и 
внесување во електронска база, отварање на температурна 
листа на која се запишува името и презимето на пациентот, 
матичен т.е. реден број и датум на прием; 

- разведува историјата, ставање на болнички упат со доказ за 



осигурување, печатирање, запишување во листа на 
евиденција и предавање во сметководство; 

- изготвува месечен, тромесечен и годишен извештај за проток 
на пациенти во дневна болница 

- Уредно го евидентира дневниот пазар на фискален апарат и 
со дневен извештај го предава на Главниот благајник во 
одделението за сметководство 

Одговара пред Раководител на одделение за сметководство 

 
 

Реден број  31 

Шифра ЗДР 01 02 Г01 003 

Ниво Помошно-стручен - I ниво Г1 

Звање  Самостоен референт-главен администратор (амбулантно 
лекување) 

Назив на работно место Самостоен референт-администратор за амбулантно лекување 
и стационар 

Број на извршители 3 

Вид на образование Средно образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Администрирање на целокупната документација од прием на 
пациентот до негов испис од клиниката 

Работни задачи и обврски - учествува во извршувањето на помошно-стручни, 
финансиски, информативно-документациони, 
административно-технички, статистички, информатички и 
други работи од административна природа; 

- дава информации за прегледи во амбуланта, воспоставување 
комуникација со амбулантски лекари, за дополнителни 
прегледи во амбуланта и за пациенти со приоритетен упат, 
упатување за преглед на пациентите во трите амбуланти, 
давање на картони, комуникација со пациентите за туѓа нега 
и помош и нивно реализирање; 

- по извршениот преглед на пациентот од страна на лекарот, 
врши заверка (внесување лични податоци во електронска 
база), електронска изработка на пресметки за секој пациент и 
издава фискална сметка,  

- врши заверка на следните услуги: крвна слика, 
седиментација, перферија, биохемиски анализи, фонограм, 
цитохемија, bense fones, парапротеин, имуноглобулин, bcr-
abl, флуоцитометрија, биопсија, стернум на коска, ехо, 
доплер, уринарен седимент, коагулациони фактори, 
тромботест, плазма, TR маса, феринтин и трансферин; 

- дели резултати на пациенти, отвара картони од пациенти што 
се стационирани на оддели и поништување на оние што се 
починати. 

- Врши наплата за приватни прегледи и услуги, партиципација 
за болничко лекување и лекување во дневна болница; 

- изготвува месечен, тромесечен, шестмесечен и годишен 
извештај за пациенти кои се лекуваат на клиниката, прави 
записка, внесува лични податоци во книгата за приеми и 
отварање на историја на болеста за лежечките пациенти, 
прави компјутерска обработка и чува податоци од историјата 
на болеста, прави патеки за малигните хематолошки болести: 
ALL, CLL, HCL, миеломи, патеки за автологна и алогена 



трансплантација, Morbus Hodgkin, Mielofibroza  и патека за 
Hairy cell leukemia; 

- внесува лични податоци во амбулантна книга и отвара 
историја на болеста за лежечки пациенти, врши испис на 
пациентот во амбулантската книга, компјутерски и 
разведување, врши предавање на дел од историјата со 
евидентната листа, отпусното писмо, испратници, матична 
листа со болнички упат  во сметководство 

- Ги контактира и информира пациентите во случај на отстуство 
на лекарот кај кој имаат закажано преглед во амбуланта 

- Уредно го евидентира дневниот пазар на фискален апарат и 
со дневен извештај го предава на Главниот благајник во 
одделението за сметководство;  

Одговара пред Раководител на одделение за сметководство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



........................................................................ 

ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ 

Реден број   32 

шифра ЗДР 03 01 Б01 001 

ниво Даватели на јавни услуги -  ниво Б1  

Звање на работно место Главна медицинска сестра на ниво на ЈЗУ 

Назив на работно место Главна медицинска сестра на Клиниката за хематологија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Положен стручен испит 

Работни цели Обезбедува навремно и стручно организирање и извршување на 
здравствените услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи и обврски - ја организира, координира и контролира  работата на 
медицинските сестри и помошно-техничкиот персонал и им 
дава насоки и упатства за работа, се грижи за стручно 
усовршување на мдицинските сестри и градење на 
професионализам во работењето 

- одржува утрински состаноци со медицински сестри, 
медицински техничари, медицински сестри за нега, 
болничари, разнесувачи на материјали и учествува на 
главната визита на Клиниката  

- го изготвува месечниот распоред за сменско 
работење/дежурства на медицинскиот персонал(медицински 
сестри,медицински техничари, медицински сестри за нега, 
разнесувачи на материјали, хигиеничари) и изготвува 
месечен преглед за месечен доход на истите во однос на 
ноќен труд и дежурства 

- учествува во организација на здравствени и санитарни 
прегледи, се грижи за здравствена заштита на персоналот 

- го следи развојот на здравствената служба  медицинската 
наука со цел за практична примена на нови методи во негата 
и исхраната на пациентите 

- учествува во организација на практична настава и престој на 
учениците и студентите од СМУ, односно ВСС 

- предлага распоредување на медицинските сестри и други 
работници на одделите во интерес на квалитетот на 
работењето 

- ја контролира хигиената на клиниката и води грижа за 
задоволување на станарните на истата,организира 
дезинфекција,дезинсекција и деритизацијана клиниката и 
микробиолошки анализи од површини и воздух на работни и 
болнички простории 

- предлага преуредување на поедини простории на клиниката 
и учествува во сите адаптации како и планирање на 
новоградби во функција на клиниката; предлага листа на 
амортизирана опрема и набавка на нова 

- соработува со представниците на фамацевтските компании 
за едукација и унапредување на работата на медицинскиот 
персонал, ја предлага потрбата на медицински потрошен 
материјали донации.; врши надзор на набавка на храна, веш, 
постелини 



Одговара пред: Директорот 

                 
                                                                                   

4.  ОДДЕЛ ЗА МАЛИГНИ ХЕМОПАТИИ 

Реден број  33 

Шифра ЗДР 03 01 А01 006                    

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за малигни хемопатии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, избор во 
наставно научно звање редовен професор 

Работни цели 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги,односно, употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови. 

- Учествува во следење на основни финансиски параметри, т.е. 
проценка за потребните финансиски сретства за набавка на 
современа опрема за современ развој на оддел за малигни 
хемопатии, односно Универзитетската клиниката за 
хематологија.  

- Одредува дијагностички (хемограм, биохемиски анализи на 
крвта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска,  дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од 
коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи), терапеутски и диететички постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите по потреба 
и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни. 

- Учествува во конзилијарните прегледи и предлага 
конзилијарни прегледи. 

- Врши распоред на новопримени болни. распоред на 
работните задачи, врши надзор над извршување на 
работните задачи  

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците 

- Се грижи за: стручно оспособување на работниците  (во 
согласност во работните потреби), како и за редот и 
дисциплината и за нивни правилен пристап кон 
пациентите(иницира постапки за дисциплинска одговорност 
на работниците во случај на повреда на работните обврски). 

- Дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација. 

- Учествува и контролира апликативност за научно 
истражувачки и практични цели се остварува со ангажирање 



на  млади, потенцијални научно-истражувачки кадри, 
изработка на научно – истражувачки трудови, постдипломски 
теми и докторати. И Лекување на пациенти кои се испитуваат 
или лекуваат со лекови во клиничка фаза на испитување, 
најчесто во научно-истражувачки проекти. 

Одговара пред  Директорот на Клиниката 

 
 

Реден број  34 

Шифра ЗДР 03 01 А02 001                           

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– нивоА2 

Звање на работно место Доктор на медицина- редовен професор со д-р 

Назив на работно место Доктор на медицина- редовен професор со д-р на оддел за 
малигни хемопатии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна 
медицина/супспецијализација по хематологија, доктор на науки, 
Одлука за избор во наставно научно звање- редовен професор 

Работни цели 
 

Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- одредува дијагностички, терапеутски и диететски постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите и врши 
надзор над истите; 

- учевствува во одредување и спроведување на  дијагностички 
(хемограм, биохемиски анализи на крвтта, периферна 
размаска, стернална пункција, биопсија на коска,  
дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од 
коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички постапки 
за пациентите. 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во визитите на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните (историја 
на болест, надглавна листа, картони) и води друга стручно-
медицинска документација за пациентите 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење 
во супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата супспецијалност; 

- учествува во едукација на лекари на стаж и на 
специјализација како и во научно-истражувачката работа на 
клиниката. 



- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност  

Одговара пред   Раководител на оддел за малигни хемопатии 

 
 
 

Реден број  35 

Шифра ЗДР 03 01 А14 001             

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– нивоА14 

Звање на работно место доктор на медицина-специјалист 

Назив на работно место доктор на медицина-специјалист на оддел за малигни 
хемопатии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина 

Работни цели Навремено и квалитетно укажување на специјалистичко 
консултативни и болнички услуги 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на дијагностички постапки 
(хемограм, биохемиски анализи на крвтта, периферна 
размаска, стернална пункција, биопсија на коска,  
дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од 
коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететски постапки за 
пациентите и врши надзор над истите во координација со 
непосредниот   раководител; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во визитите на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност во координација со 
непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис и ДРГ кодирање (историја, стручно 
медицинска документација, картони), ги подготвува 
документите за испис на болните, пишува епикризи при 
исписот, истите ги потпишува на местото под назив 
„одделенски лекар“ 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење 
во специјалистичките амбуланти на клиниката.  

- дава здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност  

Одговара пред   Раководител на оддел за малигни хемопатии 

 
 
 
 
 



 

Реден број   36 
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Ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А17 

Звање на работно место доктор на медицина 

Назив на работно место доктор на медицина на оддел за малигни хемопатии 

Број на извршители 2 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, Положен стручен испит, со или без 
специјализација по интерна медицина 

Работни цели 
 

Навремена и квалитетна стручна и координативна поддршка во  
укажување на лекарски услуги и лекување на пациенти 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- Запишува поставени индикации за терапевтски третман во 
отсуство на раководителот на Одделот; 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред   Раководителот на оддел за малигни хемопатии 

 
 

Реден број  37 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за малигни хемопатии 

Број на извршители 2 

Вид на образование  Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Учествува во укажување на здравствени услуги  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Учествува на визитите на одделот и ја подготвув целокупната 
документација за пациентите; учествува во прием и испис на 
пациентите 

- Делегира работни задачи на медицинските сестри, 
болничари и разнесувачи на материјали на ниво на оддел и 
се грижи за навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите. 

- Организира испитувања и интервенции на пациентите и 
нивно испраќање на преглед надвор од клиниката 

- Организира навремена, исправна и безбедна припрема на 
системска, локална и цитостатска терапија и нејзина 
апликација и дава упатства и смерници на медицинските 



сестри за апликација на соодветната терапија 
- Врши контрола на работата на медицинските сестри на 

одделот, а по потреба се вклучува при изедувањето на 
интервенции за кои се бара поголема вештина, се грижи за 
уредноста на вработените кои и се доверени и води грижа за 
инвентарот на одделот; ја планира здравствената нега на 
пациентите и го контролира нејзиното спроведување и ја 
контролира работата на медицинскиот персонал за 
извршување на назначените препораки од лекарите и 
раководителот на одделот; ја следи и контролира работата 
на медицинските сестри на одделот, а по потреба се вклучува 
при изедувањето на интервенции за кои се бара поголема 
вештина 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција. 

- Изготвува набавки на лекови и потрошен материјал за 
потребите на одделот на дневно, неделно и месечно ниво и 
нивно соодветно и исправно чување. 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите; 
Планира набавка на адекватна храна за пациентите во 
зависност од нивната дијагноза 

- учествува во советување и консултација на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 
 

Реден број  38 

Шифра ЗДР 03 01 Б03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на ниво на на 
оддел за малигни хемопатии  

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- ја подготвув целокупната документација за пациентите за 
визита на одделот, учествува во прием и испис на пациентите 

- учествува во навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите. 

- ги извршува назначените препораки од лекарите и 
раководителот на одделот и учествува во организирање на 
испитувања и интервенции на пациентите и нивно испраќање 
на преглед надвор од клиниката 

- Организира и учествува во навремена, исправна и безбедна 
припрема на системска, локална и цитостатска терапија и 



нејзина апликација; дава упатства и смерници на 
медицинските сестри за апликација на соодветната терапија и 
се вклучува при изедувањето на интервенции за кои се бара 
поголема вештина. 

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување и учествува во советување и 
консултација на пациентите како и спроведување на 
специфична нега и исхрана кај хронично болните 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција  

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите. 

- учествува во советување, едуцирање на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните во реверсна изолација 

- се грижи и одговара за инвентарот и медицинските апарати 
на одделот 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за малигни хемопатии 

 
 

Реден број  39 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра на оддел за малигни хемопатии 

Број на извршители 3 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- го следи надворешниот изгед на пациентот, ги контролира 
виталните знаци (температура, пулс, дишење, крвен 
притисок) сите ги бележи на температурна листа и за сите 
промени ја известува одговорната сестра или одделскиот 
доктор 

- макроскопски ги набљудува излучевините, повратените маси, 
столицата, урината, исплувокот и др.ги воочува настанатите 
промени и за тоа ја известува оддговорната сестра или 
одделскиот доктор 

- ја следи диететската листа пропишана на температурна листа 
и истата ја контролира при спроведување на делењето на 
храната на пациентите 

- го подготвува потребниот материјал, инструменти за вршење 
на медицински зафатибило самостојно или да асистира и 
предходно по потреба врши стерилизација на инструментите, 
материјалот или апаратите што се потребни за интервенција 

- по упатство и смерници на одговорната сестра или доктор од 
одделот  приготвува и спроведува локална, системска, интра 
мускулна субкутана и цитостатска терапија и е должна да се 



придржува до следното: да го знае точното име на лекот, 
соодветната доза, одреденото време за давање, патот на 
внесување на лекот и точното име и презиме на пациентот на 
кој шо му се дава лекот 

- извршува преврски на пациентот, а при потешки сучаеви, 
истите ги прави со помош на медицинска сестра за нега на 
болен 

- самостојно ги врши следните зафати: катетеризација на 
венски крвен сад, земање крв за лабораториски анализи 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки однесувања 
воспитно и примено да делува на пациентите со 
спроведување здравствено воспитување 

- го пренесува своето практично знаење и искуство на 
учениците од медицинското училиште 

- по налог на главната медицинска сестра, а во интерес на 
пациентите, може да биде префрлена на друг оддел на 
клиниката, на дневно, неделно или месечно ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за малигни хемопатии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. ОДДЕЛ ЗА ИНДУКТИВНА ХЕМОТЕРАПИЈА                

Реден број  40 

Шифра ЗДР 03 01 А01 006                    

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– нивоА 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за индуктивна хемотерапија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, избор во 
наставно научно звање редовен професор 

Работни цели 
 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги, односно употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови. 

- Учествува во следење на основни финансиски параметри, т.е. 
проценка за потребните финансиски сретства за набавка на 
современа опрема за современ развој на оддел за малигни 
хемопатии, односно Универзитетската клиниката за 
хематологија.  

- Одредува дијагностички (хемограм,биохемиски анализи на 
крвтта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална 
пункција,имунофенотипизација на периферна крв и аспират 
од коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни 
анализи, цитогенетски анализи), терапеутски и диететички 
постапки за пациентите, учествува во спроведување на истите 
по потреба и врши надзор над спроведување на овие 
постапки и одлучува за испис на болни. 

- Учествува во конзилијарните прегледи и предлага 
конзилијарни прегледи. 

- Врши распоред на новопримени болни. распоред на 
работните задачи, врши надзор над извршување на 
работните задачи  

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците 

- Се грижи за: стручно оспособување на работниците  (во 
согласност во работните потреби), како и за редот и 
дисциплината и за нивни правилен пристап кон 
пациентите(иницира постапки за дисциплинска одговорност 
на работниците во случај на повреда на работните обврски). 

- Дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација. 

- Учествува и контролира апликативност за научно 
истражувачки и практични цели се остварува со ангажирање 



на  млади, потенцијални научно-истражувачки кадри, 
изработка на научно – истражувачки трудови, постдипломски 
теми и докторати. и Лекување на пациенти кои се испитуваат 
или лекуваат со лекови во клиничка фаза на испитување, 
најчесто во научно-истражувачки проекти. 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност  

Одговара пред  Директорот на Клиниката 

 
 

Реден број  41 

Шифра ЗДР 03 01 А06 001                  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – нивоА6 

Звање на работно место доктор на медицина-доцент со д-р 

Назив на работно место доктор на медицина-доцент на  оддел за индуктивна 
хемотерапија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна 
медицина/супспецијализација по хематологија, доктор на науки, 
Одлука за избор во наставно научно звање-насл.доцент 

Работни цели 
 

Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- одредува дијагностички, терапеутски и диететски постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите и врши 
надзор над истите; 

- учевствува во одредување и спроведување на  дијагностички 
(хемограм,биохемиски анализи на крвтта, периферна 
размаска, стернална пункција, биопсија на коска,  
дијагностичка и терапеутска лумбална 
пункција,имунофенотипизација на периферна крв и аспират 
од коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни 
анализи, цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички 
постапки за пациентите. 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во визитите на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис и ДРГ кодирање (историја, стручно 
медицинска документација, картони) ги подготвува 
документите за испис на болните, пишува епикризи при 
исписот, истите ги потпишува на местото под назив 
„одделенски лекар“ 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката и пружа здравствени услуги на 
пациентите и во специјалистичките ординации при одделот 



за специјалистичко консултативна дејност 
- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 

здравствена заштита на надворешни пациенти со работење 
во супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата супспецијалност; 

- учествува во едукација на лекари на стаж и на 
специјализација како и во научно-истражувачката работа на 
клиниката. 

Одговара пред   Раководител на оддел за индуктивна хемотерапија 

 
 

Реден број  42 

Шифра ЗДР 03 01 А14 001             

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А14 

Звање на работно место доктор на медицина-специјалист 

Назив на работно место доктор на медицина-специјалист на оддел за индуктивна 
хемотерапија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, со и 
без супспецијализација по хематологија 

Работни цели Навремено и квалитетно укажување на специјалистичко 
консултативни и болнички услуги и лекување на пациенти 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на дијагностички постапки 
(хемограм,биохемиски анализи на крвтта, периферна 
размаска, стернална пункција, биопсија на коска,  
дијагностичка и терапеутска лумбална 
пункција,имунофенотипизација на периферна крв и аспират 
од коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни 
анализи, цитогенетски анализи),  терапеутски и диететски 
постапки за пациентите и врши надзор над истите во 
координација со непосредниот   раководител; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во визитите на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност  во координација со 
непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис и ДРГ кодирање (историја, стручно 
медицинска документација, картони), ги подготвува 
документите за испис на болните, пишува епикризи при 
исписот, истите ги потпишува на местото под назив 
„одделенски лекар“ 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење 
во специјалистичките амбуланти на клиниката. . 

- дава здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност со биохемиска 
лабараторија. 



Одговара пред   Раководител на оддел за индуктивна хемотерапија 

 
 

Реден број   43 

шифра ЗДР 03 01 А17 001                   

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А17 

Звање на работно место доктор на медицина 

Назив на работно место доктор на медицина на оддел за индуктивна хемотерапија 

Број на извршители 2 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, Положен стручен испит, со или без 
специјализација по интерна медицина 

Работни цели 
 

Навремена и квалитетна стручна и координативна поддршка во  
укажување на лекарски услуги и лекување на пациенти 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- Запишува поставени индикации за терапевтски третман во 
отсуство на раководителот на Одделот; 

- учествува во пружање здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред   Раководителот на оддел за индуктивна хемотерапија 

 
 

Реден број  44 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за индуктивна 
хемотерапија 

Број на извршители 2 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Учествува во укажување на здравствени услуги  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Учествува на визитите на одделот и ја подготвув целокупната 
документација за пациентите; во прием и испис на 
пациентите 

- Организира распоред на работни задачи на медицинските 
сестри, болничари и разнесувачи на материјали на ниво на 
оддел и навремено доставување на резултати од различни 
медицински анализи и интервенции од пациентите. 

- Организира испитувања и интервенции на пациентите и 
нивно испраќање на преглед надвор од клиниката 



- Организира навремена, исправна и безбедна припрема на 
системска, локална и цитостатска терапија и нејзина 
апликација и дава упатства и смерници на медицинските 
сестри за апликација на соодветната терапија 

- Врши контрола на работата на медицинските сестри на 
одделот, а по потреба се вклучува при изедувањето на 
интервенции за кои се бара поголема вештина, се грижи за 
уредноста на вработените кои и се доверени и води грижа за 
инвентарот на одделот; ја планира здравствената нега на 
пациентите и го контролира нејзиното спроведување и ја 
контролира работата на медицинскиот персонал за 
извршување на назначените препораки од лекарите и 
раководителот на одделот, ја следи и контролира работата на 
медицинските сестри на одделот, а по потреба се вклучува 
при изедувањето на интервенции за кои се бара поголема 
вештина 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција. 

- Изготвува набавки на лекови и потрошен материјал за 
потребите на одделот на дневно, неделно и месечно ниво и 
нивно соодветно и исправно чување. 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите. 

- Планира набавка на адекватна храна за пациентите во 
зависност од нивната дијагноза и учествува во советување и 
консултација на пациентите како и спроведување на 
специфична нега и исхрана кај хронично болните 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 
 

Реден број  45 

Шифра ЗДР 03 01 Б03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на оддел за 
индуктивна хемотерапија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- ја подготвув целокупната документација за пациентите за 
визита на одделот, учествува во прием и испис на пациентите 

- учествува во навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите. 

- ги извршува назначените препораки од лекарите и 
раководителот на одделот и учествува во организирање на 
испитувања и интервенции на пациентите и нивно испраќање 
на преглед надвор од клиниката 



- Организира и учествува во навремена, исправна и безбедна 
припрема на системска, локална и цитостатска терапија и 
нејзина апликација; дава упатства и смерници на 
медицинските сестри за апликација на соодветната терапија и 
се вклучува при изедувањето на интервенции за кои се бара 
поголема вештина. 

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување и учествува во советување и 
консултација на пациентите како и спроведување на 
специфична нега и исхрана кај хронично болните 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција  

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите. 

- учествува во советување, едуцирање на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните во реверсна изолација 

- се грижи и одговара за инвентарот и медицинските апарати 
на одделот 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за индуктивна 
хемотерапија 
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Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра на оддел за индуктивна хемотерапија 

Број на извршители 3 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- го следи надворешниот изгед на пациентот, ги контролира 
виталните знаци (температура, пулс, дишење, крвен 
притисок) сите ги бележи на температурна листа и за сите 
промени ја известува одговорната сестра или одделскиот 
доктор 

- макроскопски ги набљудува излучевините, повратените маси, 
столицата, урината, исплувокот и др.ги воочува настанатите 
промени и за тоа ја известува оддговорната сестра или 
одделскиот доктор 

- ја следи диететската листа пропишана на температурна листа 
и истата ја контролира при спроведување на делењето на 
храната на пациентите 

- го подготвува потребниот материјал,инструменти за вршење 
на медицински зафатибило самостојно или да асистира и 
предходно по потреба врши стерилизација на инструментите, 
материјалот или апаратите што се потребни за интервенција 



- по упатство и смерници на одговорната сестра или доктор од 
одделот  приготвува и спроведува локална, системска, интра 
мускулна субкутана и цитостатска терапија и е должна да се 
придржува до следното: да го знае точното име на лекот, 
соодветната доза, одреденото време за давање, патот на 
внесување на лекот и точното име и презиме на пациентот на 
кој шо му се дава лекот 

- извршува преврски на пациентот, а при потешки сучаеви, 
истите ги прави со помош на медицинска сестра за нега на 
болен 

- самостојно ги врши следните зафати: катетеризација на 
венски крвен сад, земање крв за лабораториски анализи 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки однесувања 
воспитно и примено да делува на пациентите со 
спроведување здравствено воспитување 

- го пренесува своето практично знаење и искуство на 
учениците од медицинското училиште 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за индуктивна 
хемотерапија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. ОДДЕЛ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ 

Реден број  47 

Шифра ЗДР 03 01 А01 006                    

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за трансплантација на хематопоетски 
матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, избор во 
наставно научно звање редовен професор 

Работни цели 
 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги,односно употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови и 
пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност со биохемиска 
лабараторија. 

-  Учествува во следење на основни финансиски параметри, т.е. 
проценка за потребните финансиски средства за набавка на 
современа опрема за современ развој на оддел за малигни 
хемопатии, односно Универзитетската клиниката за 
хематологија.  

- Одредува дијагностички (хемограм,  биохемиски анализи на 
крвта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална 
пункција,имунофенотипизација на периферна крв и аспират 
од коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни 
анализи, цитогенетски анализи), терапеутски терапеутски 
(Автологна трансплантација на хематопоетски матични клетки 
без криопрезервација, Автологна трансплантација на 
хематопоетски матични клетки со криопрезервација Алогена 
сродна трансплантација на хематопоетски матични клетки, 
Алогена несродна трансплантација на хематопоетски матични 
клетки 

- Обработка и селекција на донор за алогена сродна и/или 
несродна трансплантација, Колекција на матични клетки од 
коскена срцевина во операциона сала, Следи 
трансплантирани болни во ран и доцен 
постттрансплантациски период, Лекување со 
имуносупресивна терапија на трансплантирани болни со 
акутен и хроничен ГВХД) и диететички постапки за 
пациентите) и диететички постапки за пациентите, учествува 
во спроведување на истите по потреба и врши надзор над 
спроведување на овие постапки и одлучува за испис на болни. 

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со 
лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во научно-



истражувачки проекти. 
- Екстракорпорална фотофереза за пациенти со акутен и 

хроничен ГВХД 
-  Учествува во конзилијарните прегледи и предлага 

конзилијарни прегледи. 
- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 

здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците и Учествува и 
контролира апликативност за научно истражувачки и 
практични цели се остварува со ангажирање на  млади, 
потенцијални научно-истражувачки кадри, изработка на 
научно – истражувачки трудови, постдипломски теми и 
докторати.  

- Се грижи за: стручно оспособување на работниците  (во 
согласност во работните потреби), како и за редот и 
дисциплината и за нивни правилен пристап кон 
пациентите(иницира постапки за дисциплинска одговорност 
на работниците во случај на повреда на работните обврски). 

- Дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација. 

Одговара пред  Директорот на Клиниката 

 
 

Реден број и  48 

шифра ЗДР 03 01 А013 001                     

ниво Давател на јавни услуги во здравството– нивоА13 

Звање на работно место Доктор на медицина - асистент  

Назив на работно место Доктор на медицина - асистент на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, со или без докторат, специјализација по 
интерна медицина 

Работни цели 
 

Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- одредува дијагностички, терапеутски и диететски постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите и врши 
надзор над истите; 

- учевствува во   спроведување дијагностички 
(хемограм,биохемиски анализи на крвтта, периферна 
размаска, стернална пункција, биопсија на коска,  
дијагностичка и терапеутска лумбална 
пункција,имунофенотипизација на периферна крв и аспират 
од коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни 
анализи, цитогенетски анализи), терапеутски (Автологна 
трансплантација на хематопоетски матични клетки без 
криопрезервација,Автологна трансплантација на 
хематопоетски матични клетки со криопрезервацијаАлогена 
сродна трансплантација на хематопоетски матични 
клетки,Алогена несродна трансплантација на хематопоетски 



матични клетки 
- Врши обработка и селекција на донор за алогена сродна 

и/или несродна трансплантација, Колекција на матични 
клетки од коскена срцевина во операциона сала, Следење на 
трансплантирани болни во ран и доцен 
постттрансплантациски период, Лекување со 
имуносупресивна терапија на трансплантирани болни со 
акутен и хроничен ГВХД) и диететички постапки за 
пациентите. 

- Екстракорпорална фотофереза за пациенти со акутен и 
хроничен ГВХД 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во визитите на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис и ДРГ кодирање (историја, стручно 
медицинска документација, картони), ги подготвува 
документите за испис на болните, пишува епикризи при 
исписот, истите ги потпишува на местото под назив 
„одделенски лекар“ и поставува индикации за терапевтски 
третман во отсуство на раководителот на Одделот; врши 
конзилијарни прегледи и дежура според планот на дежурства 
на Клиниката 

- учествува во едукација на лекари на стаж и на специјализација 
како и во научно-истражувачката работа на клиниката. 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата супспецијалност; и пружа здравствени услуги на 
пациентите и во специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност  

Одговара пред Раководител на оддел за трансплантација на хематопоетски 
матични клетки 
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Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 

- Учествува на визитите на одделот и ја подготвува 
целокупната документација на болните за визитите, Ја води 
уредно медицинската документација за секој пациент кој 
лежи на одделот, Учествува во прием и испис на пациентите 



 
 

и им дава соодветни информации и препораки на истите. 
- Планира и организира здравствна нега како и организира 

испитувања на болните и нивно испраќање на преглед или 
интервенција надвор од клиниката; Организира и контролира 
здравствена нега во пострансплантациониот приод на 
пациентите 

- Изготвува набавки за лекови и протрошен материјал за 
потребите на одделот на дневно, неделно и месечно ниво и 
организира набавка на адекватна храна за болните во 
зависност од нивната дијагноза. И Се грижи и одговара за 
соодветно чување на терапијата и медицинскиот потрошен 
материјал 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот, врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терпија и 
потрошен материјал по температурна листа, како и услугите 
од другите клиники по испис на пациентот. 

- Ја контролира работата на медицинскиот персонал за 
извршување на назначените препораки од лекарите и 
раководителот на одделот; Врши контрола на работата на 
медицинските сестри и медицинските сестри за нега на 
одделот, а по потреба се вклучува при изведување на 
интервенции кај кој се бара поголема вештина. 

- Врши организација и припрема на пациентите за 
харвестрација и трансплантација на хематопоетски матични 
клетки и организира прием, третман и испис на дарителите 
на матични клетки 

- Се грижи за целокупниот инвентар на одделот, како и 
безбедноста на пациентите и персоналот, Се грижи за 
уредноста на персоналот. 

- Организира контрола за микроболошки анализи на 
работните простории, болничките простории и воздухот на 
одделот. 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 
 

Реден број  50 

Шифра ЗДР 03 01 Б03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на оддел за 
трансплантација на хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 

- ја подготвува целокупната документација на болните за 
визитите на одделот; Ја води уредно медицинската 
документација за секој пациент кој лежи на одделот, 



 
 
 

Учествува во прием и испис на пациентите и им дава 
соодветни информации и препораки на истите;  

- Планира и организира и спороведува здравствна нега како и 
огранизира испитувања на болните и нивно испраќање на 
преглед или интервенција надвор од клиниката; Организира и 
контролира  спроведување на здравствена нега во 
пострансплантациониот приод на пациентите 

- Ја контролира, учествува во работата на медицинскиот 
персонал за извршување на назначените препораки од 
лекарите и раководителот на одделот; Врши контрола на 
работата на медицинските сестри и медицинските сестри за 
нега на одделот, а по потреба се вклучува при изведување на 
интервенции кај кој се бара поголема вештина. 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот, врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терпија и 
потрошен материјал по температурна листа, како и услугите 
од другите клиники по испис на пациентот. 

- Се грижи и одговара за соодветно чување на терапијата и 
медицинскиот потрошен материјал. 

- Врши организација и припрема на пациентите за 
харвестрација и трансплантација на хематопоетски матични 
клетки и организира прием ,третман и испис на дарителите на 
матични клетки 

- Се грижи за целокупниот инвентар на одделот, како и 
безбедноста на пациентите и персоналот и за уредноста на 
персоналот. 

- Организира контрола за микроболошки анализи на работните 
простории, болничките простории и воздухот на одделот. 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

 
 

Реден број  51 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 3 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- го следи надворешниот изгед на пациентот,ги контролира 
виталните знаци (температура, пулс, дишење, крвен 
притисок) сите ги бележи на температурна листа и за сите 
промени ја известува одговорната сестра или одделскиот 
доктор;макроскопски ги набљудува излучевините, 
повратените маси, столицата, урината, исплувокот и др. ги 



воочува настанатите промени и за тоа ја известува 
оддговорната сестра или одделскиот доктор 

- ја следи диететската листа пропишана на температурна листа 
и истата ја контролира при спроведување на делењето на 
храната на пациентите 

- го подготвува потребниот материјал, инструменти за вршење 
на медицински зафати било самостојно или да асистира и 
предходно по потреба врши стерилизација на инструментите, 
материјалот или апаратите што се потребни за интервенција 

- по упатство и смерници на одговорната сестра или доктор од 
одделот  приготвува и спроведува локална, системска, интра 
мускулна субкутана и цитостатска терапија и е должна д се 
придржува до следното: да го знае точното име на лекот, 
соодветната доза, одреденото време за давање, патот на 
внесување на лекот и точното име и презиме на пациентот на 
кој шо му се дава лекот 

- извршува преврски на пациентот, а при потешки сучаеви, 
истите ги прави со помош на медицинска сестра за нега на 
болен 

- самостојно ги врши следните зафати: катетеризација на 
венски крвен сад,земање крв за лабораториски анализи 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки односи 
воспитно и примерно да делува на пациентите со 
спроведување здравствено воспитување 

- Со смерници на одговорната и дипломираната сестра од 
одделот учествува во третманот и здравствената нега на 
пациентите за време на транспантациониот и 
пострансплантациониот период 

- го пренесува своето практично знаење и искуство на 
учениците од медицинското училиште 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

 
 

Реден број  52 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 008  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицински техничар  

Назив на работно место Медицински техничар на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- го следи надворешниот изгед на пациентот,ги контролира 
виталните знаци (температура, пулс, дишење, крвен 
притисок) сите ги бележи на температурна листа и за сите 
промени ја известува одговорната сестра или одделскиот 
доктор 

- макроскопски ги набљудува излучевините, повратените маси, 
столицата, урината, исплувокот и др. ги воочува настанатите 
промени и за тоа ја известува оддговорната сестра или 
одделскиот доктор 



- ја следи диететската листа пропишана на температурна листа 
и истата ја контролира при спроведување на делењето на 
храната на пациентите 

- го подготвува потребниот материјал, инструменти за вршење 
на медицински зафати било самостојно или да асистира и 
предходно по потреба врши стерилизација на инструментите, 
материјалот или апаратите што се потребни за интервенција 

- по упатство и смерници на одговорната сестра или доктор од 
одделот  приготвува и спроведува локална, системска, интра 
мускулна субкутана и цитостатска терапија и е должна д се 
придржува до следното: да го знае точното име на лекот, 
соодветната доза, одреденото време за давање, патот на 
внесување на лекот и точното име и презиме на пациентот на 
кој шо му се дава лекот 

- извршува преврски на пациентот, а при потешки сучаеви, 
истите ги прави со помош на медицинска сестра за нега на 
болен 

- самостојно ги врши следните зафати: катетеризација на 
венски крвен сад,земање крв за лабораториски анализи 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки односи 
воспитно и примерно да делува на пациентите со 
спроведување здравствено воспитување 

- Со смерници на одговорната и дипломираната сестра од 
одделот учествува во третманот и здравствената нега на 
пациентите за време на транспантациониот и 
пострансплантациониот период 

- го пренесува своето практично знаење и искуство на 
учениците од медицинското училишт 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

 

Реден број   53 

шифра ЗДР 03 01 Г04 002    

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г4 

Звање на работно место Meдицинска сестра – болничар 

Назив на работно место Meдицинска сестра – болничар на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование средно медицинско училиште 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели 
 

Обезбедува навремено и стручно организирање и извршување 
на работите поврзани со здравствената нега. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во прием на нов пациент, мести кревети и менува 
постелина, менува лична облека, ја спроведува целокупната 
нега на пациентот 

- помага во исхраната на потешките пациенти, помага за 
физиолошките потреби и се грижи за хигиената на помошните 
садови за физиолошки потреби,менува пелени и дава клизма, 
ги припрема пациентите за потребни испитувања 

- врши превентива од декубитус(промена на положбата во 
кревет и масажа), се грижи за доверените болни и одговара за 
нивната безбедност 

- врши одредени процедури и постапки со починат пациенти ги 
згрижува неговите лични работи, соработува со семејството 



на болниот 
- подготвува и дистрибуира медицинск материјли во централна 

стерилизација 
- го снабдува одделот со потрошни материјали по налог на 

одговорната сестра 
- помага при транспорт на пациенти на други клиники, 

навремено ги носи резултатите од сопствената и другите 
клиники 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за трансплантација на 
хематопоетски матични клетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ОДДЕЛ ДНЕВНА БОЛНИЦА 

Реден број и  54 

шифра ЗДР 03 01 А01 006                    

ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел Дневна болница 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, избор во 
наставно научно звање редовен професор 

Работни цели 
 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со работата на одделот по принципите на 
современите методи и во согласност со современите 
достигнувања во медицината и ја организира и координира 
работата во определени специјализираните ординации и 
пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

- Ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воведување во работата. 

- Ги утврдува годишните потреби на одделот од лекови, 
медицински, санитетски и друг потрошен материал,  
медицинска опрема и апаратура и друга опрема, како и 
потрошниот материјал за опремата за што доставува извештај 
до Директорот  

- Одредува дијагностички, терапеутски и диететички постапки 
за пациентите, учествува во спроведување на истите по 
потреба и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни, предлага и учествува во 
конзилијарните прегледи. 

- Врши распоред на новопримени болни. распоред на 
работните задачи, врши надзор над извршување на работните 
задачи  

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија. 

- Се грижи за стручно оспособување на работниците во 
согласност со работните потреби, поради тоа учествува во 
донесување на програмата за стручно оспособување и 
усовршување на работниците. 

- Се грижи за редот и дисциплината и за правилен пристап кон 
пациентите, иницира постапки за дисциплинска одговорност 
на работниците во случај на повреда на работните обврски. 

- Дава информации за состојбата на пациентите на блиските 
роднини. 

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со 
лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во научно-
истражувачки проекти. 

Одговара пред  Директорот на Клиниката 



 
 

Реден број  55 

и шифра ЗДР 03 01 А04 001                  

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А4 

Звање на работно место доктор на медицина-вонреденпроф со д-р 

Назив на работно место доктор на медицина-вонреден проф на оддел дневна болнца 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, со  
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, Одлука за 
избор во наставно научно звање-Вон професор 

Работни цели 
 
 

Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис   (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата субспецијалност; 

- учествува во едукација на лекари на стаж и на специјализација 
како и во научно-истражувачката работа на клиниката. 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред Раководител на оддел Дневна болница 

 
 

Реден број  56 

и шифра ЗДР 03 01 А06 001                  

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А6 

Звање на работно место доктор на медицина-доцент со д-р 

Назив на работно место доктор на медицина-доцент на оддел дневна болнца 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство –  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, со и 
без супспецијализација по хематологија, доктор на науки, Одлука 
за избор во наставно научно звање-насл.доцент 



Работни цели 
 
 

Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис   (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата субспецијалност; 

- учествува во едукација на лекари на стаж и на специјализација 
како и во научно-истражувачката работа на клиниката. 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред Раководител на оддел Дневна болница 

 
 

Реден број  57 

и шифра ЗДР 03 01 А013 001                     

ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А13 

Звање на работно место Доктор на медицина - асистент  

Назив на работно место Доктор на медицина - асистент на оддел дневна болнца 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, со или без докторат, специјализација по 
интерна медицина 

Работни цели 
 
 

Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   



електронски запис   (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата субспецијалност; 

- учествува во едукација на лекари на стаж и на специјализација 
како и во научно-истражувачката работа на клиниката. 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред Раководител на оддел Дневна болница 

 
 

Реден број  58 

Шифра ЗДР 03 01 А13 001                     

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– нивоА13 

Звање на работно место Доктор на медицина - асистент  

Назив на работно место Доктор на медицина - асистент на оддел дневна болнца 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, со или без докторат, без специјализација по 
интерна медицина 

Работни цели Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги и 
обезбедување образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и предлага 
нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата субспецијалност; 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за специјалистичко 
консултативна дејност  

Одговара пред   Раководител на оддел дневна болница 

 



 

Реден број  59 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел дневна болница 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Организира распоред на работни задачи на медицинските 
сестри, болничари и разнесувачи на материјали на ниво на 
оддел. 

- Организира навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите. 

- Организира навремена, исправна и безбедна припрема на 
системска, локална и цитостатска терапија и нејзина 
апликација. 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција. 

- Изготвува набавки на лекови и потрошен материјал за 
потребите на одделот на дневно, неделно и месечно ниво и 
нивно соодветно и исправно чување. 

- Ја контролира работата на медицинскиот персонал за 
извршување на назначените препораки од лекарите и 
раководителот на одделот; Врши контрола на работата на 
медицинските сестри на одделот, а по потреба се вклучува 
при изедувањето на интервенции за кои се бара поголема 
вештина. 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите. 

- Се грижи за уредноста на вработените кои и се доверени и 
води грижа за инвентарот на одделот 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 
 

Реден број  60 

Шифра ЗДР 03 01 Б03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на оддел дневна 
болница 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство - 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  - ја подготвув целокупната документација за пациентите за 



 
 
 
 
 

потребите на раководителот и одделските доктори и 
учествува во прием и испис на пациентите 

- во отсуство на одговорната сестра на оддел ги превзема сите 
нејзини работни задачи 

- учествува во навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите 
и учествува во организирање на испитувања и интервенции на 
пациентите и нивно испраќање на преглед надвор од 
клиниката 

- Организира и учествува во навремена, исправна и безбедна 
припрема на системска, локална и цитостатска терапија и 
нејзина апликација и дава упатства и смерници на 
медицинските сестри за апликација на соодветната терапија и 
се вклучува при изедувањето на интервенции за кои се бара 
поголема вештина. 

- ги извршува назначените препораки од лекарите и 
раководителот на одделот. 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција  

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите. 

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување; учествува во советување, 
едуцирање на пациентите како и спроведување на 
специфична нега и исхрана кај хронично болните во реверсна 
изолација; учествува во советување и консултација на 
пациентите како и спроведување на специфична нега и 
исхрана кај хронично болните 

- се грижи и одговара за инвентарот и медицинските апарати 
на одделот 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел дневна болница 

 
 

Реден број  60 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра на оддел дневна болнца 

Број на извршители 3 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- по упатство и смерници на одговорната сестра или одделски 
доктор и предхоно внесена терапија на температурна листа 
врши подготовка на локана, системска, интрамускулна, 
субкутана, интравенозна и цитостатска терапија и истата ја 
аплицира  

- должна да се придржува до следното: да го знае точното име 



на лекот, соодветната доза, одреденото време за давање на 
лекот, соодветната доза, одреденото време за давање, патот 
на внесување на лекот и точното име и презиме на пациентот 
на кој што му се дава лекот 

- самостојно ги врши следните зафати: катетеризација на 
венски крвен сад, земање крв за лабораториски анализи 

- го подготвува потребниот материјал, инструменти за вршење 
на медицински зафати било самостојно или да асистира и 
предходно по потреба врши стерилизација на инструментите, 
материјалот или апаратите што се потребни за интервенција 

- го следи надворешниот изглед и виталните знаци за време на 
апликација на терапија и доколку дојде до промени и 
одстапки го известува одделскиот доктор 

- зема материјаи за микробиолошки анализи 
- должна е со својот изглед и меѓучовечки однесувања 

примерно и воспитно да делува на пациентите со 
спроведување на здравствено просветлување 

- по наог на главната сестра на клиниката,а во интерес на 
пациентите може да биде прераспоредена на друг оддел, на 
дневно, неделно или месечно ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел дневна болнца 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Реден број и  62 

шифра ЗДР 03 01 А01 006                    

ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за специјалистичко-консултативна 
дејност 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, Одлука за 
избор во наставно научно звање Научен соработник 

Работни цели Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги, ја планира, организира, координира и 
контролира работата на специјалистите на одделот 

- се грижи за спроведување и унапредување на стручното ниво 
на работа на одделот 

- го применува правилникот за хоспитална култура во 
секојдневната практика 

- ја надгледува работата на лекарите специјалисти и лекарите 
на специјализација кои се во моментот доделени на турнус на 
одделот 

- своите теоретски знаења секојдневно ги применува во 
здравствената дејност со цел на унапредување на струката и 
едукација на помладите колеги 

- ја надгледува работата на медицинските сестри и помошниот 
медицински персонал кој е распределен/доделен на работа 
на одделот 

- обезбедува спроведување на работните процеси според ДКП 
и сите современи, актуелни препораки за работа во струката 

- учествува активно на регионални и меѓународни стручни 
собири каде што ќе ги презентира резултатите од работата на 
одделот 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред  Директорот на Клиниката 
 

 

Реден број и  63 

шифра ЗДР 03 01 А06 001                  

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А6 

Звање на работно место доктор на медицина-доцент со д-р 

Назив на работно место доктор на медицина-доцент во оддел за специјалистичко-
консултативна дејност 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, со 
или без супспецијализација по хематологија, доктор на науки, 
Одлука за избор во наставно научно звање-насл.доцент 



Работни цели 
 
 

Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- врши прегледи, тријажа и лекување на пациентите со 
хематолошки болести, кои се обратиле или се упатени до 
клиниката. 

- по потреба односно при постоење на индикација истите се 
упатуваат до определените специјалистички ординации при  
одделот за специјалистичко консултативна дејснот со 
биохемиска лабараторија  

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- учествува  во научно-истражувачката работа и  едукација на 
лекари на стаж како и на специјализација. 

- своите теоретски знаења секојдневно да ги применува во 
здравствената дејност со цел на унапредување на струката и 
едукација на помладите колеги 

- да работи според ДКП и сите современи, актуелни препораки 
за работа во струката 

- да учествува активно на регионални и меѓународни стручни 
собири каде што ќе ги презентира резултатите од работата 

-  континуирано да се едуцира со цел подобрување и 
унапредување на работата во специјализираната ординација  

- навремено и комплетно да му реферира на шефот на оддел за 
сите новопримени пациенти, текот и финалните резултати на 
дијагностички и терапевтски процедури, како и сите 
евентуално настанати интрахоспитални инфекции, 
компликации, доколку настанат, и преземените мерки за 
спречување и/или искоренување на истите 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност  

Одговара пред   Раководителот на оддел за специјалистичко-консултативна 
дејност 

 
 

Реден број и  64 

шифра ЗДР 03 01 Д01 001 

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Д1 

Звање на работно место Здравствен соработник со специјализација 

Назив на работно место Специјалист по социјална работа во здравство 

Број на извршители 1 

Вид на образование Социјална работа и социјална политика 

Други посебни услови Специјализација по социјална работа во здравство 

Работни цели Унапредување на социјалната заштита на пациентите  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- спроведува социјална обработка на пациенти,  анамнестички 
и  хетероанамнестички податоци, изготвува наод и мислење, 
анкетни прашалници и извештај од истите и води социјално 
досие на пациентите, 

- оджува контакт помеѓу пациентот, домашната и работната 
средина, 

- работи на мотивирање за лекување на пациентот вклучувајќи 
го и семејството, 



- обезбедува контакт и координација со релевантни институции   
кои се однесува на пациенти примени на клиниката, 

- обезбедува услови за реинтеграција на пациентите во 
заедницата, ги застапува и штити нивните интереси и права, 

- учествува и работи во тимска работа на одделенијата 
- соработува и дава свои предлози за унапредување на 

социјалната заштита на пациентите кои се лекуваат на 
клиниката, 

- учествува во тимот кој треба да им обезбедува право на 
пациентите според одредбите од Законот за заштита на 
правата на пациентите од социјалната сфера 

- врши работи од социјалната сфера кои се од интерес за 
клиниката и вработените  

Одговара пред Раководителот на оддел за специјалистичко-консултативна 
дејност 

 
 

Реден број  65 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за специјалистичко-
консултативна дејност 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Организира распоред на работни задачи на медицински 
сестри, болничари и разнесувачи на материјаи на ниво на 
оддел 

- Врши администраивни постапки поврзани со издавање на 
сервисни упати за потребите на дијагностичката постапка  

- Организира навремено доставување на резултати и нивно 
комплетирање и предавање на шалтерски работник за 
понатамошна постапка 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција 

- подготвува материјал за земање на крв, зема крв за 
назначените  од  доктор анализи селектирање на истиот и 
организира негово препраќање до одредена 
лабораторија,поставува и изработува седиментација; 
аплицира терапија и инфузиони раствори по налог на доктор 

- подготвува  инструменти и медицински материјали и 
асистира на доктор за дијагностички интервенции(стернална 
пункција, биопсија на коска); подготвува медицински 
материјали за стерилизација 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал 

- учествува во советување и консултација на пациентите  
- Се грижи за уредноста на вработените кои и се доверени и 

води грижа за инвентарот на одделот. 



- изготвува набавки на лекови и потрошен медицински 
материјал за одделот 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 

 
Реден број  66 

Шифра ЗДР 03 01 Б03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на оддел за 
специјалистичко-консултативна дејност 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Врши администраивни постапки поврзани со издавање на 
сервисни упати за потребите на дијагностичката постапка  

- Организира навремено доставување на резултати и нивно 
комплетирање и предавање на шалтерски работник за 
понатамошна постапка 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција 

- подготвува материјал за земање на крв,зема крв за 
назначените  од  доктор анализи селектирање на истиот и 
организира негово препраќање до одредена лабораторија, 
поставува и изработува седиментација; аплицира терапија и 
инфузиони раствори по налог на доктор 

- подготвува  инструменти и медицински материјали и асистира 
на доктор за дијагностички интервенции(стернална 
пункција,биопсија на коска); подготвува медицински 
материјали за стерилизација 

- Се грижи за уредноста на вработените кои и се доверени и 
води грижа за инвентарот на одделот; Учествува во 
едуцирање на новопримениот и постоечкиот персонал 

- учествува во советување и консултација на пациентите  
- изготвува набавки на лекови и потрошен медицински 

материјал за одделот 
- во отсуство на одговорната медицинска сестра ги превзема 

сите работни обврски;  

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за специјалистичко-
консултативна дејност 

 
 

Реден број  67 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра на оддел за специјалистичко-
консултативна дејност 

Број на извршители 2 

Вид на образование Средно медицинско образование 



Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Организира навремено доставување на резултати и нивно 
комплетирање и предавање на шалтерски работник за 
понатамошна постапка 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција 

- подготвува материјал за земање на крв, зема крв за 
назначените  од  доктор анализи селектирање на истиот и 
организира негово препраќање до одредена лабораторија, 
поставува и изработува седиментација; аплицира терапија и 
инфузиони раствори по налог на доктор 

- подготвува  инструменти и медицински материјали и 
асистира на доктор за дијагностички интервенции (стернална 
пункција, биопсија на коска) и зема материјали за 
бактериолошки анализи 

- подготвува медицински материјали за стерилизација; се 
грижиза стерилноста на инструменти, медицински материјли 
и апарати како  друг прибор неопходен за поедини 
интервенции 

- се грижи за доверените пациенти и одговара за нивната 
безбедност 

- Обезбедува административна поддршка за издавање на 
сервисни упати  

- Лично и самостојно одговара за точноста, уредноста и 
ажурноста на работењето; по налог на главната медицинска 
сестра и во интерес на пациентите може да биде префрлен 
на друг оддел на клиниката на дневно,неделно или месечно 
ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за специјалистичко-
консултативна дејност 

 
 

Реден број  68 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинск техничар   

Назив на работно место Медицински техничар на оддел за специјалистичко-
консултативна дејност 

Број на извршители 1 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Организира навремено доставување на резултати и нивно 
комплетирање и предавање на шалтерски работник за 
понатамошна постапка 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција 



- подготвува материјал за земање на крв, зема крв за 
назначените  од  доктор анализи селектирање на истиот и 
организира негово препраќање до одредена лабораторија, 
поставува и изработува седиментација; аплицира терапија и 
инфузиони раствори по налог на доктор 

- подготвува  инструменти и медицински материјали и 
асистира на доктор за дијагностички интервенции (стернална 
пункција, биопсија на коска) и зема материјали за 
бактериолошки анализи 

- подготвува медицински материјали за стерилизација; се 
грижиза стерилноста на инструменти, медицински материјли 
и апарати како  друг прибор неопходен за поедини 
интервенции 

- се грижи за доверените пациенти и одговара за нивната 
безбедност 

- Обезбедува административна поддршка за издавање на 
сервисни упати  

- Лично и самостојно одговара за точноста, уредноста и 
ажурноста на работењето; по налог на главната медицинска 
сестра и во интерес на пациентите може да биде префрлен 
на друг оддел на клиниката на дневно,неделно или месечно 
ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за специјалистичко-
консултативна дејност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. ОДДЕЛ ЗА КОАГУЛОПАТИИ И ТРОМБОТИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Реден број и  69 

шифра ЗДР 03 01 А01 006                    

ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за коагулопатии и тромботични 
заболувања 

Број на извршители 1  

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, Одлука за 
избор во наставно научно звање Виш Научен соработник 

Работни цели 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги, односно, употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови и 
пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

- Учествува во следење на основни финансиски параметри, т.е. 
проценка за потребните финансиски сретства за набавка на 
современа опрема за современ развој на оддел за малигни 
хемопатии, односно Универзитетската клиниката за 
хематологија.  

- Одредува дијагностички (  квантитативно ниво на фактори на 
коагулација, хемостаза, ниво на  Д-Димери, ИНР), терапеутски 
(ординирање на замистителна и антикоагулантна терапија) и 
диететички постапки за пациентите, учествува во 
спроведување на истите по потреба и врши надзор над 
спроведување на овие постапки и одлучува за испис на болни. 

- Учествува во конзилијарните прегледи и предлага 
конзилијарни прегледи. 

- Врши распоред на новопримени болни. распоред на 
работните задачи , врши надзор над извршување на 
работните задачи  

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците 

- Се грижи за: стручно оспособување на работниците  (во 
согласност во работните потреби), како и за редот и 
дисциплината и за нивни правилен пристап кон 
пациентите(иницира постапки за дисциплинска одговорност 
на работниците во случај на повреда на работните обврски). 

- Дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација. 

- Учествува и контролира апликативност за научно 
истражувачки и практични цели се остварува со ангажирање 
на  млади, потенцијални научно-истражувачки кадри, 



изработка на научно – истражувачки трудови, постдипломски 
теми и докторати.  

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со 
лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во научно-
истражувачки проекти. 

Одговара пред   Директорот на Клиниката 

 
 

Реден број и  70 

шифра ЗДР 03 01 А013 001                     

ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А13 

Звање на работно место Доктор на медицина - асистент  

Назив на работно место Доктор на медицина - асистент на оддел за коагулопатии и 
тромботични заболувања 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, со или без докторат, специјализација по 
интерна медицина 

Работни цел Навремено и квалитетно укажување здравствени услуги, 
специјалистичко консултативни  услуги и обезбедување 
образовна и научно истражувачка дејност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- одредува дијагностички, терапеутски и диететски постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите и врши 
надзор над истите; 

- учевствува во одредување и спроведување на  дијагностички 
(квантитативно ниво на фактори на коагулација, хемостаза, 
ниво на  Д-Димери, ИНР), терапеутски(ординирање на 
замистителна терапија)  и диететички постапки за пациентите. 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во визитите на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис и ДРГ кодирање (историја, стручно 
медицинска документација, картони) ги подготвува 
документите за испис на болните, пишува епикризи при 
исписот, истите ги потпишува на местото под назив 
„одделенски лекар“ и поставува индикации за терапевтски 
третман во отсуство на раководителот на Одделот; 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата супспецијалност; и пружа здравствени услуги на 
пациентите и во специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

- учествува во едукација на лекари на стаж и на специјализација 
како и во научно-истражувачката работа на клиниката. 

Одговара пред  Раководителот на оддел за коагулопатии и тромботични 
заболувања 



 
 

Реден број  71 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за коагулопатии и 
тромботични заболувања 

Број на извршители 1 

Вид на образование  Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

 
Работни цели 

Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Учествува на визитите на одделот и ја подготвув целокупната 
документација за пациентите; учествува во прием и испис на 
пациентите 

- Организира распоред на работни задачи на медицинските 
сестри, болничари и разнесувачи на материјали на ниво на 
оддел. И Организира навремено доставување на резултати 
од различни медицински анализи и интервенции од 
пациентите и организира испитувања и интервенции на 
пациентите и нивно испраќање на преглед надвор од 
клиниката 

- Организира навремена, исправна и безбедна припрема на 
системска, локална и цитостатска терапија и нејзина 
апликација; дава упатства и смерници на медицинските 
сестри за апликација на соодветната терапија и ја контролира 
работата на медицинскиот персонал за извршување на 
назначените препораки од лекарите и раководителот на 
одделот.  

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување; врши контрола на работата на 
медицинските сестри на одделот, а по потреба се вклучува 
при изедувањето на интервенции за кои се бара поголема 
вештина 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција. 

- Изготвува набавки на лекови и потрошен материјал за 
потребите на одделот на дневно, неделно и месечно ниво и 
нивно соодветно и исправно чување. 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите; 
планира набавка на адекватна храна за пациентитево 
зависност од нивната дијагноза 

- учествува во советување и консултација на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 



 

Реден број  72 

Шифра ЗДР 03 01 Б03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на оддел за 
коагулопатии и тромботични заболувања 

Број на извршители 1 

Вид на образование Високо медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- ја подготвув целокупната документација за пациентите за 
визита на одделот ; учествува во прием и испис на пациентите 

- во отсуство на одговорната сестра на оддел ги превзема сите 
нејзини работни задачи, ги извршува назначените препораки 
од лекарите и раководителот на одделот 

- учествува во навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите; 
учествува во организирање на испитувања и интервенции на 
пациентите и нивно испраќање на преглед надвор од 
клиниката 

- Организира и учествува во навремена, исправна и безбедна 
припрема на системска, локална и цитостатска терапија и 
нејзина апликација; Дава упатства и смерници на 
медицинските сестри за апликација на соодветната терапија;  
се вклучува при изведувањето на интервенции за кои се бара 
поголема вештина. 

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција  

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите. 

- учествува во советување,едуцирање на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните  

-  се грижи и одговара за инвентарот и медицинските апарати 
на одделот 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за коагулопатии и 
тромботични заболувања 

 
 

Реден број  73 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра на оддел за коагулопатии и тромботични 
заболувања 



Број на извршители 3 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- го следи надворешниот изгед на пациентот, ги контролира 
виталните знаци (температура, пулс, дишење, крвен 
притисок) сите ги бележи на температурна листа и за сите 
промени ја известува одговорната сестра или одделскиот 
доктор 

- макроскопски ги наблјудува излучевините,повратените маси, 
столицата, урината, исплувокот и др. ги воочува настанатите 
промени и за тоа ја известува оддговорната сестра или 
одделскиот доктор 

- ја следи диететската листа пропишана на температурна листа 
и истата ја контролира при спроведување на делењето на 
храната на пациентите 

- го подготвува потребниот материјал,инструменти за вршење 
на медицински зафатибило самостојно или да асистира и 
предходно по потреба врши стерилизација на инструментите, 
материјалот или апаратите што се потребни за интервенција 

- по упатство и смерници на одговорната сестра или доктор од 
одделот  приготвува и спроведува локална, системска, интра 
мускулна субкутана и цитостатска терапија и е должна д се 
придржува до следното: да го знае точното име на 
лекот,соодветната доза одреденото време за давање, патот 
на внесување на лекот и точното име и презиме на пациентот 
на кој шо му се дава лекот 

- извршува преврски на пациентот, а при потешки сучаеви, 
истите ги прави со помош на медицинска сестра за нега на 
болен 

- самостојно ги врши следните зафати: катетеризација на 
венски крвен сад, земање крв за лабораториски анализи 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки однрсувања 
воспитно и примено да делува на пациентитесо 
спроведување здравствено воспитување 

- го пренесува своето практично знаење и искуство на 
учениците од медицинското училиште 

- по налог на главната медицинска сестра, а во интерес на 
пациентите, може да биде префрлена на друг оддел на 
клиниката, на дневно, неделно или месечно ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за коагулопатии и 
тромботични заболувања 

 
 

Реден број   74 

шифра ЗДР 03 01 Г04 002    

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г4 

Звање на работно место Meдицинска сестра – болничар 

Назив на работно место Meдицинска сестра – болничар на оддел за коагулопатии и 
тромботични заболувања 

Број на извршители 1 

Вид на образование средно медицинско училиште 

Други посебни услови Стручен испит 



Работни цели 
 

Обезбедува навремено и стручно организирање и извршување 
на работите поврзани со здравствената нега. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во прием на нов пациент, мести кревети и менува 
постелина, менува лична облека, јаспроведува целокупната 
нега на пациентот 

- помага во исхраната на потешките пациенти,помага за 
физиолошките потреби и се грижи за хигиената на помошните 
садови за физиолошки потреби, менува пелени и дава 
клизма, ги припрема пациентите за потребни испитувања 

- врши превентива од декубитус(промена на положбата во 
кревет и масажа), се грижи за доверените болни и одговара за 
нивната безбедност 

- врши одредени процедури и постапки со починат пациенти ги 
згрижува неговите лични работи, соработува со семејството 
на болниот 

- подготвува и дистрибуира медицинск материјли во централна 
стерилизација 

- го снабдува одделот со потрошни материјали по налог на 
одговорната сестра 

- помага при транспорт на пациенти на други клиники, 
навремено ги носи резултатите од сопствената и другите 
клиники 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за коагулопатии и 
тромботични заболувања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. ОДДЕЛ ЗА АНЕМИИ 

Реден број и  75 

шифра ЗДР 03 01 А01 006                    

ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за анемии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, со 
или без субспецијализација по хематологија, доктор на науки, 
Одлука за избор во наставно научно звање н.доцент 

Работни цели 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги, односно, употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови и 
пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност. 

- Учествува во следење на основни финансиски параметри, т.е. 
проценка за потребните финансиски сретства за набавка на 
современа опрема за современ развој на оддел за малигни 
хемопатии, односно Универзитетската клиниката за 
хематологија.  

- Одредува дијагностички (хемограм,биохемиски анализи на 
крвтта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од коскена 
срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите по потреба 
и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни. 

- Учествува во конзилијарните прегледи и предлага 
конзилијарни прегледи. 

- ги потпишува резултатите од специфичните лабораториски 
анализи кои се извршуваат на одделот 

- Врши распоред на новопримени болни. распоред на 
работните задачи , врши надзор над извршување на 
работните задачи  

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците 

- Се грижи за: стручно оспособување на работниците  (во 
согласност во работните потреби), како и за редот и 
дисциплината и за нивни правилен пристап кон 
пациентите(иницира постапки за дисциплинска одговорност 
на работниците во случај на повреда на работните обврски). 

- Дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 



завршување на болничкото лекување / хоспитализација. 
- Учествува и контролира апликативност за научно 

истражувачки и практични цели се остварува со ангажирање 
на  млади, потенцијални научно-истражувачки кадри, 
изработка на научно – истражувачки трудови, постдипломски 
теми и докторати. И Лекување на пациенти кои се испитуваат 
или лекуваат со лекови во клиничка фаза на испитување, 
најчесто во научно-истражувачки проекти. 
 

Одговара пред  Директорот на Клиниката 
 

 

Реден број и  76 

шифра ЗДР 03 01 А14 001             

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А14 

Звање на работно место доктор на медицина-специјалист 

Назив на работно место доктор на медицина-специјалист на оддел за анемии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина 

Работни цели Навремено и квалитетно укажување на специјалистичко 
консултативни и болнички услуги и лекување на пациенти 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- одредува дијагностички, терапеутски и диететски постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите и врши 
надзор над истите; 

- учевствува во одредување и спроведување на  дијагностички 
(хемограм, биохемиски анализи на крвта, периферна 
размаска, стернална пункција, биопсија на коска,  
дијагностичка и терапеутска лумбална 
пункција,имунофенотипизација на периферна крв и аспират 
од коскена срцевина, цитохемиски боења молекуларни 
анализи, цитогенетски анализи), терапеутски и диететички 
постапки за пациентите. 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во визитите на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис и ДРГ кодирање (историја, стручно 
медицинска документација, картони), ги подготвува 
документите за испис на болните, пишува епикризи при 
исписот, истите ги потпишува на местото под назив 
„одделенски лекар“ 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- врши конзилијарни прегледи и дежура според планот на 
дежурства на Клиниката 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата супспецијалност; 



- учествува во едукација на лекари на стаж и на специјализација 
како и во научно-истражувачката работа на клиниката. 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност со биохемиска 
лабараторија. 

Одговара пред  Раководителот на Одделот за анемии 
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Ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А17 

Звање на работно место доктор на медицина 

Назив на работно место доктор на медицина на оддел за анемии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, Положен стручен испит, со или без 
специјализација по интерна медицина 

Работни цели 
 

Навремена и квалитетна стручна и координативна поддршка во  
укажување на лекарски услуги и лекување на пациенти 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- Запишува поставени индикации за терапевтски третман во 
отсуство на раководителот на Одделот; 

- учествува во пружање здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред   Раководителот на Одделот за анемии 
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Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за анемии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 

- Учествува на визитите на одделот и ја подготвув целокупната 
документација за пациентите; учествува во прием и испис на 
пациентите 



 
 
 

- Организира распоред на работни задачи на медицинските 
сестри, болничари и разнесувачи на материјали на ниво на 
оддел. 

- Организира навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите 
и организира испитувања и интервенции на пациентите и 
нивно испраќање на преглед надвор од клиниката 

- Организира навремена, исправна и безбедна припрема на 
системска, локална и цитостатска терапија и нејзина 
апликација; дава упатства и смерници на медицинските 
сестри за апликација на соодветната терапија и ја контролира 
работата на медицинскиот персонал за извршување на 
назначените препораки од лекарите и раководителот на 
одделот. 

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување; врши контрола на работата на 
медицинските сестри на одделот, а по потреба се вклучува 
при изедувањето на интервенции за кои се бара поголема 
вештина 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција. 

- Изготвува набавки на лекови и потрошен материјал за 
потребите на одделот на дневно, неделно и месечно ниво и 
нивно соодветно и исправно чување. 

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите; 
планира набавка на адекватна храна за пациентитево 
зависност од нивната дијагноза 

- учествува во советување и консултација на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните 

- Се грижи за уредноста на вработените кои и се доверени и 
води грижа за инвентарот на одделот 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  
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Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на оддел за анемии 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 

- ја подготвув целокупната документација за пациентите за 
визита на одделот ; учествува во прием и испис на пациентите 

- во отсуство на одговорната сестра на оддел ги превзема сите 



 
 
 

нејзини работни задачи, ги извршува назначените препораки 
од лекарите и раководителот на одделот 

- учествува во навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите; 
учествува во организирање на испитувања и интервенции на 
пациентите и нивно испраќање на преглед надвор од 
клиниката 

- Организира и учествува во навремена, исправна и безбедна 
припрема на системска, локална и цитостатска терапија и 
нејзина апликација; Дава упатства и смерници на 
медицинските сестри за апликација на соодветната терапија;  
се вклучува при изведувањето на интервенции за кои се бара 
поголема вештина. 

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција  

- Учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал. 

- Подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошениот материјал по температурна листа како и 
услугите од другите клиники при испис на пациентите. 

- учествува во советување,едуцирање на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните  

- се грижи и одговара за инвентарот и медицинските апарати 
на одделот 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за анемии 
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Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра на оддел за анемии 

Број на извршители 3 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- го следи надворешниот изгед на пациентот, ги контролира 
виталните знаци (температура, пулс, дишење, крвен 
притисок) сите ги бележи на температурна листа и за сите 
промени ја известува одговорната сестра или одделскиот 
доктор 

- макроскопски ги наблјудува излучевините,повратените маси, 
столицата, урината, исплувокот и др. ги воочува настанатите 
промени и за тоа ја известува оддговорната сестра или 
одделскиот доктор 

- ја следи диететската листа пропишана на температурна листа 
и истата ја контролира при спроведување на делењето на 
храната на пациентите 



- го подготвува потребниот материјал,инструменти за вршење 
на медицински зафатибило самостојно или да асистира и 
предходно по потреба врши стерилизација на инструментите, 
материјалот или апаратите што се потребни за интервенција 

- по упатство и смерници на одговорната сестра или доктор од 
одделот  приготвува и спроведува локална, системска, интра 
мускулна субкутана и цитостатска терапија и е должна д се 
придржува до следното: да го знае точното име на 
лекот,соодветната доза одреденото време за давање, патот 
на внесување на лекот и точното име и презиме на пациентот 
на кој шо му се дава лекот 

- извршува преврски на пациентот, а при потешки сучаеви, 
истите ги прави со помош на медицинска сестра за нега на 
болен 

- самостојно ги врши следните зафати: катетеризација на 
венски крвен сад, земање крв за лабораториски анализи 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки однрсувања 
воспитно и примено да делува на пациентитесо 
спроведување здравствено воспитување 

- го пренесува своето практично знаење и искуство на 
учениците од медицинското училиште 

- по налог на главната медицинска сестра, а во интерес на 
пациентите, може да биде префрлена на друг оддел на 
клиниката, на дневно, неделно или месечно ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за анемии 
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Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г4 

Звање на работно место Meдицинска сестра – болничар 

Назив на работно место Meдицинска сестра – болничар на оддел за анемии 

Број на извршители 1 

Вид на образование средно медицинско училиште 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели 
 

Обезбедува навремено и стручно организирање и извршување 
на работите поврзани со здравствената нега. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во прием на нов пациент, мести кревети и менува 
постелина, менува лична облека, јаспроведува целокупната 
нега на пациентот 

- помага во исхраната на потешките пациенти,помага за 
физиолошките потреби и се грижи за хигиената на помошните 
садови за физиолошки потреби, менува пелени и дава 
клизма, ги припрема пациентите за потребни испитувања 

- врши превентива од декубитус(промена на положбата во 
кревет и масажа), се грижи за доверените болни и одговара за 
нивната безбедност 

- врши одредени процедури и постапки со починат пациенти ги 
згрижува неговите лични работи, соработува со семејството 
на болниот 

- подготвува и дистрибуира медицинск материјли во централна 
стерилизација 

- го снабдува одделот со потрошни материјали по налог на 
одговорната сестра 



- помага при транспорт на пациенти на други клиники, 
навремено ги носи резултатите од сопствената и другите 
клиники 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за анемии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 .ОДДЕЛ ЗА КРИОПРЕЗЕРВАЦИЈА НА ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ 
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Ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел во Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за криопрезервација на хематопоетски 
матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство 

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
субспецијализација по хематологија, доктор на науки, Одлука за 
избор во наставно научно звање Научен соработник 

Работни цели 
 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот, давање 
на здраствени услуги на пациентите согласно Законот за 
здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги, односно, употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови 

- Врши Мобилизација на автологни периферни матични клетки 
со хемотерапија и/или фактор на гранулоцитен раст; и 
мобилизација и афереза на алогени периферни матични 
клетки од сроден и/или несроден донор; 

- Ја спроведува процедурата на криопрезервација на автологни 
периферни матични клетки; и на алогени периферни матични 
клетки од сроден и/или несроден донор за трансплантација; 

- упатува материјал за броење на автологни и/или алогени 
периферни матични клетки и евалуирње на вијабиленоста на 
графт за трансплантационите процедури; и се грижи за 
долготрајно чување на криопрезервирани хематопоетски 
матични клетки во течен азот на екстремно ниски 
температури од т=-180оС; 

- Го следи раниот период после трансплантација т.е периодот 
на енграфтмент или трилиниско хематопоетско опоравување; 

- Обезбедува централен венски пристап за афереза на 
периферни матични клетки; 

- Одредува дијагностички (хемограм, биохемиски анализи на 
крвтта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од коскена 
срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите по потреба 
и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни. 

- Учествува во конзилијарните прегледи и предлага 
конзилијарни прегледи. 

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците и Учествува и 
контролира апликативност за научно истражувачки и 
практични цели се остварува со ангажирање на  млади, 



потенцијални научно-истражувачки кадри, изработка на 
научно – истражувачки трудови, постдипломски теми и 
докторати. 

- дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација,  

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со 
лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во научно-
истражувачки проекти., пружа здравствени услуги на 
пациентите и во специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност  

Одговара пред  Директорот на Клиниката 
 

 

Реден број   83 

шифра ЗДР 03 01 А17 001                   

Ниво Давател на јавни услуги во здравството– ниво А17 

Звање на работно место доктор на медицина 

Назив на работно место доктор на медицина на оддел за криопрезервација на 
хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство – медицински факултет 

Други посебни услови Лиценца за работа, Положен стручен испит, на специјализација 
по интерна медицина 

Работни цели 
 

Навремена и квалитетна стручна и координативна поддршка во  
укажување на лекарски услуги и лекување на пациенти 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- учествува во спроведување на   дијагностички, терапеутски и 
диететски постапки за пациентите,   врши надзор над истите; 

- ги следи современите достигнувања во медицината и 
предлага нивно воводување во работењето; 

- учествува во работата на одделот и се грижи за правилен 
однос кон пациентите 

- учествува во програмите на Клиниката, од здравствената, 
наставната и научната дејност, во рамките на својата 
патологија, во координација со непосредниот раководителот; 

- се грижи за целокупната документација на болните   
електронски запис (историја, стручно медицинска 
документација, картони) ги подготвува документите за испис 
на болните. 

- поставува индикации за терапевтски третман во отсуство на 
раководителот на Одделот; 

- учествува во обезбедувањето на специјалистичката 
здравствена заштита на надворешни пациенти со работење во 
супспецијалистичките амбуланти на клиниката согласно 
неговата субспецијалност; 

- пружа здравствени услуги на пациентите и во 
специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

- учествува во постапката на криопрезервација на 
хематопоетски матични клетки 

Одговара пред   Раководителот на оддел за криопрезервација на хематопоетски 
матични клетки 

 



 

Реден број  84 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за криопрезервација 
на хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- подготвува целокупна документација на пациентите, планира 
и организира здравственанега,како и организира испитувања 
на пациентите и нивно испраќање надвор од клиниката, 
учествува во прием и испис на пациент  

- изготвува набавки за лекви и потрошен материјал за 
потребите на одделот 

- се грижи и одговара за соодветно чување на лековите и 
медицинскиот потрошен материјал 

- учествува во подготовка за криопрезервација на  биолошкиот 
материјал  

- ја контролира работата на доверениот персонал за 
извршување на назначените препораки од лекарот и 
раководителот на одделот; врши контрола на работата на 
доверениот персонал на одделот, а по потреба се вклучува 
при изведување интервенции за кој се бара поголема 
вештина 

- врши надзор на вработените задолжени за хигиената на 
одделот, врши контрола на медицинскиот и немедицинскиот 
отопад и негова соодветна дистрибуција 

- учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал 

- подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошен материјал по температурна листа како и услугите 
од други клиники при испис на пациент 

- лично и самостојно одговара за точноста,уредноста и 
ажурноста на работењето 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 
 

Реден број  85 

Шифра ЗДР 03 01 Б03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б3 

Звање на работно место Дипломирана медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Дипломирана медицинска сестра/техничар на оддел за 
криопрезервација на хематопоетски матични клетки 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 

- подготвува целокупна документација на пациентите, планира 
и организира здравственанега,како и организира испитувања 



 
 
 
 

на пациентите и нивно испраќање надвор од клиниката, 
учествува во прием и испис на пациент  

- изготвува набавки за лекви и потрошен материјал за 
потребите на одделот 

- се грижи и одговара за соодветно чување на лековите и 
медицинскиот потрошен материјал 

- учествува во подготовка за криопрезервација на  биолошкиот 
материјал  

- ја контролира работата на доверениот персонал за 
извршување на назначените препораки од лекарот и 
раководителот на одделот; врши контрола на работата на 
доверениот персонал на одделот, а по потреба се вклучува 
при изведување интервенции за кој се бара поголема вештина 

- врши надзор на вработените задолжени за хигиената на 
одделот, врши контрола на медицинскиот и немедицинскиот 
отопад и негова соодветна дистрибуција 

- учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал 

- подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошен материјал по температурна листа како и услугите од 
други клиники при испис на пациент 

- лично и самостојно одговара за точноста,уредноста и 
ажурноста на работењето 

Одговара пред  Одговорна медицинска сестра на оддел за криопрезервација на 
хематопоетски матични клетки 

 
 

Реден број  86 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра за криопрезервација на хематопоетски 
матични клетки 

Број на извршители 2 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- подготвува пациенти и асистира при одредени лекарски 
интервенции, со пациентите постапува по принципите на 
медицинската наука и етика и се грижи за доверените 
пациенти и одговара за нивната безбедност 

- самостојно врши катетеризација на венски крвен сад и по 
преорака на одделски доктор зема крв за лабораториски 
анализи 

- Организира навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите 
и спроведува  испитувања и интервенции на пациентите и 
нивно испраќање на преглед надвор од клиниката 

- приготвува  навремена, исправна и безбедна припрема на 
системска, локална и цитостатска, интрамускулна, субкутана 
терапија и нејзина апликација. 

- ја спроведува  здравствената нега на пациентите  
- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 



просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција и се грижи за стерилноста на инструментите и 
апаратите и се грижи за инвентарот од одделот 

- ги пренесува своите практични знаења и искуство на 
учениците од средното медицинско училиште; Учествува во 
едуцирање на новопримениот и постоечкиот персонал. 

- го проверува спроведувањето на адекватна храна за 
пациентитево зависност од нивната дијагноза 

- учествува во советување и консултација на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки однесувања 
примерно и воспитно да делува на пациентите со 
спроведување здравствено просветлување;; Лично и 
самостојно одговара за точноста, уредноста и ажурноста на 
работењето. 

- по налог на главната медицинска сестра и во интерес на 
пациентите може да биде прераспределена на друг оддел на 
дневно, неделно и месечно ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на оддел за криопрезервација на 
хематопоетски матични клетки 

 
 

Реден број  87 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 011 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Лаборантски техничар 

Назив на работно место Лаборантски техничар за криопрезервација на хематопоетски 
матични клетки 

Број на извршители 2 

Вид на образование Средно медицинско образование  

Други посебни услови  

Работни цели Обезбедување на навремени, квалитетни и ефективни анализи и 
биохемиски испитувања за потребите на криопрезервацијата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- врши анализи од областа на медицинската биохемија, сите 
рутински биохемиски испитувања, 

- изведува поспецифични анализи од областа на биохемијата 
кои му се доделени од раководителот на лабораторијата, 

- изведува новопоставени анализи доделени од раководителот 
на лабораторијата, 

- прави периферна размаска и ја бои (подготвува за читање од 
страна на лекар) 

- бои размаски од стернална пункција, биопсија на коска, 
лумбална пункцијапомага на раководителот за припремање 
на материјали за поставување на нови анализи, и самостојно 
припрема поедини реагенси кои му се доделени од 
раководителот на отсекот, 

- изведува и контролира работи при изведување на анализи со 
разни оптеретувања, контролира и изведува анализи на 
пациенти на амбулантски испитувања, 

- одговорен е за правилно чување на реагенси, хемикалиите и 
сиот материјал за изведување на анализите; за хигиената на 
лабораториските садови; за правилно ракување со 



апаратурата, редот и чистотата на работните места во 
лабораторијата; за испраќање на резултатите од извршените 
анализи 

Одговара пред  Раководителот на одделот за криопрезервација на 
хематопоетски матични клетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.  ОДДЕЛ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЈА 

Реден број  88 

Шифра ЗДР 03 01 А01 006 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – нивоА1 

Звање на работно место Раководител на оддел на Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за имунохематологија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија, доктор на науки, одлука за 
избор во звање н. Вонреден професор 

Работни цели 
 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот и 
издавање на специфичните лабораториски анализи во функција 
на обезбедување навремени, квалитетни  и ефикасна здраствени 
услуги на пациентите согласно Законот за здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги, односно, употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови  

- Ја спроведува постапката на имунофенотипизација кај акутна 
леукемија ( лимфобласна,   миелобласна) ; и врши 
дијагностички иследувања кај лимфопролиферативни 
заболувања (Не-Хочкинов лимфом, ХЛЛ, Влакнесто клеточна 
леукемија); и дијагностички иследувања кај мултипен 
миелом; 

- Одредува CD4+, CD8+клетки во проценти и нивни сооднос,  
CD4/ CD8 однос; 

- Одредува Минимална резидуална болест кај акутни и 
хронични леукемии; Брои автологни и/или алогени 
периферни матични клетки (CD34 квантификација) и врши 
евалуација на нивната вијабилност при примена во 
трансплантационите процедури; 

- Прави евалуација на клеточните субсетови во перферната крв 
и одредува Б и Т клеточни суб-сетови во периферна крв во 
трансплантационите процедури; 

- Прави Фунционални тесови за леукоцитната функција 
- Прави Проточно цитометриски анализи на периферна крв / 

коскена срцевина на пациенти кои се испитуваат или лекуваат 
со лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во 
научно-истражувачки проекти. 

- Одредува дијагностички (хемограм, биохемиски анализи на 
крвтта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од коскена 
срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите по потреба 
и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни. 

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците и Учествува и 
контролира апликативност за научно истражувачки и 



практични цели се остварува со ангажирање на  млади, 
потенцијални научно-истражувачки кадри, изработка на 
научно – истражувачки трудови, постдипломски теми и 
докторати. 

- дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација,  

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со 
лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во научно-
истражувачки проекти., пружа здравствени услуги на 
пациентите и во специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред   Директорот на Клиниката 
 

 

Реден број  89 

Шифра ЗДР 03 01 А14 001             

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А14 

Звање на работно место доктор на медицина-специјалист 

Назив на работно место Доктор на медицина- специјалист  за имунохематологија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство  

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина,  

Работни цели 
 

Укажување здравствени и лабараториски услуги за квалитетно, 
навремен и ефкасно лекување на пациентите 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Ја спроведува постапката на имунофенотипизација кај акутна 
леукемија (лимфобласна, миелобласна); и врши 
дијагностички иследувања кај лимфопролиферативни 
заболувања (Не-Хочкинов лимфом, ХЛЛ, Влакнесто клеточна 
леукемија); и дијагностички иследувања кај мултипен 
миелом; 

- Одредува CD4+, CD8+клетки во проценти и нивни сооднос,  
CD4/ CD8 однос; 

- Одредува Минимална резидуална болест кај акутни и 
хронични леукемии; Брои автологни и/или алогени 
периферни матични клетки (CD34 квантификација) и врши 
евалуација на нивната вијабилност при примена во 
трансплантационите процедури; 

- Прави евалуација на клеточните субсетови во перферната крв 
и одредува Б и Т клеточни суб-сетови во периферна крв во 
трансплантационите процедури; 

- Прави Фунционални тесови за леукоцитната функција 
- Прави Проточно цитометриски анализи на периферна крв / 

коскена срцевина на пациенти кои се испитуваат или лекуваат 
со лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во 
научно-истражувачки проекти. 

- Одредува дијагностички (хемограм, биохемиски анализи на 
крвтта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од коскена 
срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите по потреба 



и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни. 

- дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација, 

- врши конзилијари прегледи  
- пружа здравствени услуги на пациентите и во 

специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред  Раководителот на Оддел за имунохематологија 

 
 

Реден број  90 

Шифра 03 01 Д01 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Д1 
Здравствен соработник 

Звање на работно место Здравствен соработник со специјализација 

Назив на работно место Специјалист по медицинска генетика 

Број на извршители 1 

Вид на образование  Биологија 

Други посебни услови Специјализација по медицинска генетика  

Работни цели 
 

Обезбедување на навремена, стручна и ефективна испорака на  
анализи кои се дел од дијагностичките процедури и постапки за 
пружање здравствени услуги до пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- врши цитоморфолошка анализа (проценка) на препарати-
размаски од периферна крв и пунктат од коскена срцевина 

- врши интерпретација на цитохемиски боења (PAS, POX, EST, 
KF, LAP, TRAP) на препарати од периферна крв/коскена 
срцевина 

- води евиденција за складирање на цитолошки препарати од 
коскена срцевина и периферна крв (водење на картотека), 
одржување на микроскопите 

- врши изолација на RNA и DNA од периферна крв и коскена 
срцевина 

- RT-PCR метода за детекција на хибриден BCR-ABL транскрипт 
со квалитативна RT-PCR метода во монојадрени клетки 
добиени од периферна крв 

- детекција на JAK2V617F мутација со miltiplex PCR метода во 
монојадрени клетки добиени од периферена крв 

- проверка на PCR продукти на агарозен гел 
- води документација на извршените анализи 
- помага на раководителот во организација на работата во 

лабораторијата  
- активно учествува во сите програми на одделот, се грижи за 

лично усовршување и ја прати стручната литература од своето 
потесно подрачје и на стручните состаноци реферира за тоа и 
на тој начин го запознава персоналот на лабораторијата за 
работата од својата област, 

Одговара пред  Раководителот на Оддел за имунохематологија 

 
 
 
 



 
 

Реден број  91 

Шифра 03 01 Д04 002 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Д1 
Здравствен соработник 

Звање на работно место Дипломиран хемичар/биохемичар 

Назив на работно место Дипломиран хемичар /биохемичар за имунохематологија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Хемија, Биохемија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Обезбедување функционална и инфраструктурна оперативност 
на лабараторијата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

Спроведување техники аспекти на следните процедури: 
-  припрема и боење на примероци од периферна крв и 

коскена срцевина за имунофенотипизација кај акутна 
леукемија ( лимфобласна,   миелобласна) ; и врши 
дијагностички иследувања кај лимфопролиферативни 
заболувања (Не-Хочкинов лимфом, ХЛЛ, Влакнесто клеточна 
леукемија); и дијагностички иследувања кај мултипен 
миелом; 

- припрема и боење на примероци од периферна крв и коскена 
срцевина за одредува CD4+, CD8+клетки во проценти и нивни 
сооднос,  CD4/ CD8 однос; 

- припрема и боење на примероци од периферна крв и коскена 
срцевина за одредува на минимална резидуална болест кај 
акутни и хронични леукемии; Брои автологни и/или алогени 
периферни матични клетки (CD34 квантификација) и врши 
евалуација на нивната вијабилност при примена во 
трансплантационите процедури; 

- припрема и боење на примероци од периферна крв за 
евалуација на клеточните субсетови во перферната крв и 
одредува Б и Т клеточни суб-сетови во периферна крв во 
трансплантационите процедури; 

- припрема и боење на примероци од периферна крв и коскена 
срцевина за Фунционални тесови за леукоцитната функција 

- припрема и боење на примероци од периферна крв и коскена 
срцевина за проточно цитометриски анализи на периферна 
крв / коскена срцевина на пациенти кои се испитуваат или 
лекуваат со лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто 
во научно-истражувачки проекти. 

- на контролни постапки за инфраструктурната оперативност на 
лабараторискиот оддел и тоа преку: 

Одговара пред  Раководителот на Оддел за имунохематологија 

 
 

Реден број  92 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за имунохематологија 

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 



Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Зема примероци од пациенти за имунотипизација и 
учествува во земање на примерок од коскена срцевина  

- Ги подготвува примероците за дистрибуција до 
лабораторискиот оддел; Ги сортира епруветите и ги 
евидентира во базата; 

- Резултатите ги доставува до одделот каде е хоспитализиран 
пациентот односно до неговиот картон  

- Се грижи за уредноста на лабораториската просторија и се 
грижи и одговара за инвентарот и медицинските апарати на 
одделот 

- ја подготвув целокупната документација за пациентите за 
визита на одделот; учествува во прием и испис на пациентите 

- Организира и учествува во навремена, исправна и безбедна 
припрема на системска, локална и цитостатска терапија и 
нејзина апликација; Дава упатства и смерници на 
медицинските сестри за апликација на соодветната терапија;  
се вклучува при изведувањето на интервенции за кои се бара 
поголема вештина. 

- ја планира здравствената нега на пациентите и го контролира 
нејзиното спроведување и Подготвува компјутерска 
пресметка на примената терапија и потрошениот материјал 
по температурна листа како и услугите од другите клиники 
при испис на пациентите. 

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција  и учествува во едуцирање на новопримениот и 
постоечкиот персонал. 

- учествува во советување,едуцирање на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 
 

Реден број  93 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 011 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Лаборантски техничар 

Назив на работно место Лаборантски техничар во оддел за имунохематологија 

Број на извршители 2 

Вид на образование Средно медицинско образование  

Други посебни услови  

Работни цели  Обезбедување на навремени, квалитетни и ефективни анализи 
за имунохематологија 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- врши лабараториски анализи од областа на медицинската 
биохемија, сите рутински биохемиски испитувања, 

- изведува поспецифични анализи од областа на 
имунохематологија кои му се доделени од раководителот на 
одделот, 

- изведува новопоставени анализи, прави периферна размаска 
и ја бои (подготвува за читање од страна на лекар), бои 
размаски од стернална пункција, биопсија на коска, лумбална 



пункција 
- одговорен  е за редот и чистотата на работните места во 

лабораторијата, одговорен е за правилно чување на реагенси, 
хемикалиите и сиот материјал за изведување на анализите; 
одговорен е за хигиената на лабораториските садови, за 
правилно ракување со апаратурата; одговорен е за испраќање 
на резултатите од извршените анализи, 

- помага на раководителот за припремање на материјали за 
поставување на нови анализи, самостојно припрема поедини 
реагенси кои му се доделени од раководителот на отсекот, 

- изведува и контролира работи при изведување на анализи со 
разни оптеретувања, контролира и изведува анализи на 
пациенти на амбулантски испитувања, 

Одговара пред  Раководителот на Оддел за имунохематологија  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИФИЧНА ЛАБОРАТОРИСКА ХЕМАТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА  

Реден број   94 

шифра ЗДР 03 01 А01 006 

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А1 

Звање на работно место Раководител на оддел на Универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на оддел за специфична лабораториска 
хематолошка дијагностика  

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство- 

Други посебни услови Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
субспецијализација по хематологија 

Работни цели 
 
 
 

Управување со целокупната стручна работа на одделот и 
издавање на специфичните лабораториски анализи во функција 
на обезбедување навремени, квалитетни  и ефикасна здраствени 
услуги на пациентите согласно Законот за здравствена заштита 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Раководи со унапредување на квалитет на пружање на 
здравствени услуги, односно, употреба на современи 
дијагностички процедури и употреба на современи лекови 

- Делегира и контролира спроведување на лабораториски 
анализи потребни за работа на стационарот, дневната 
болница и специјалистичко-косултативниот дел од 
Универзитетската клиника кои овозможуваат специфична 
хематолошка дијагностика, следење и контрола на 
хематолошките пациенти;  

- Го контролира процесот на изработка на хемограм (крвна 
слика-кс ) автоматизирано  на апарат за крвни слики, 
Изработка на периферна крвна размаска, боење на 
периферна размаска, препарати од стернална пункција, 
препарати од биопсија на коска и се  врши микроскопски 
преглед и интерпретација на овие препарати, Биохемиски 
анализи на крвта на биохемиски анализатор се изработуваат 
од серум за сите пациенти за кои е побарана анализата, 
неопходна за дијагноза и контрола.  

- Го контролира и дава насоки при изведување на специфични 
цитохемиски боења на препарати од периферна крв и 
стренален пунктат по индикација  од лекар и интерпретација 
на цитохемиските боења за специфична диференцијација на 
актуни и хронични леукемии.  

- Следи квалитативно и квантитативно одредување на  
хематолошки онкогени  (молекуларна детекција) важни во 
дијагностика и следење на тераписки одговор кај 
хематолошки заболувања; рутински анализи на урина ( 
седимент под микроскоп и со стикс лента). Специфично 
одредување на Bence-Jones-ова протеинурија во 
дијагниостика на мултипни миелом и плазма клеточни 
дискразии; Специфично одредување на имуноглобулински 
статус и парапротеин на електрофоретска трака во 
диференцијална дијагноза на плазма клеточни заболувања.  

- Следи спроведување на рутински анализи на хемостаза 
(коагулациони тестови) автоматизирано со коагулометар кои 
овозможуваат дијагноза на коагулопатии и други нарушувања 



на коагулација како и следење на оралната антикоагулантна 
терапија.  

- Одредува дијагностички (хемограм, биохемиски анализи на 
крвтта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од коскена 
срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите по потреба 
и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни. 

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците и Учествува и 
контролира апликативност за научно истражувачки и 
практични цели се остварува со ангажирање на  млади, 
потенцијални научно-истражувачки кадри, изработка на 
научно – истражувачки трудови, постдипломски теми и 
докторати. 

- дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација,  

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со 
лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во научно-
истражувачки проекти., пружа здравствени услуги на 
пациентите и во специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред   Директорот  

 

 

Реден број  95 

и шифра ЗДР 03 01 А10 001                 

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво А10 

Звање на работно место доктор на медицина-супспецијалист 

Назив на работно место доктор на медицина-супспецијалист за лабораториска 
хематолошка дијагностика 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство- 

Други посебни услови  Лиценца за работа, специјализација по интерна медицина, 
супспецијализација по хематологија  

Работни цели Укажување здравствени и лабараториски услуги за квалитетно, 
навремен и ефкасно лекување на пациентите 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Дава насоки при спроведување на лабораториски анализи 
потребни за работа на стационарот, дневната болница и 
специјалистичко-косултативниот дел од Универзитетската 
клиника кои овозможуваат специфична хематолошка 
дијагностика, следење и контрола на хематолошките 
пациенти;  

- Го следи процесот на изработка на хемограм (крвна слика-кс ) 
автоматизирано  на апарат за крвни слики, Изработка на 
периферна крвна размаска, боење на периферна размаска, 
препарати од стернална пункција, препарати од биопсија на 



коска и се  врши микроскопски преглед и интерпретација на 
овие препарати, Биохемиски анализи на крвта на биохемиски 
анализатор се изработуваат од серум за сите пациенти за кои 
е побарана анализата, неопходна за дијагноза и контрола.  

- дава насоки при изведување на специфични цитохемиски 
боења на препарати од периферна крв и стренален пунктат по 
индикација  од лекар и интерпретација на цитохемиските 
боења за специфична диференцијација на актуни и хронични 
леукемии.  

- Следи квалитативно и квантитативно одредување на  
хематолошки онкогени (молекуларна детекција) важни во 
дијагностика и следење на тераписки одговор кај 
хематолошки заболувања; рутински анализи на урина 
(седимент под микроскоп и со стикс лента). Специфично 
одредување на Bence-Jones-ова протеинурија во 
дијагниостика на мултипни миелом и плазма клеточни 
дискразии; Специфично одредување на имуноглобулински 
статус и парапротеин на електрофоретска трака во 
диференцијална дијагноза на плазма клеточни заболувања.  

- Следи спроведување на рутински анализи на хемостаза 
(коагулациони тестови) автоматизирано со коагулометар кои 
овозможуваат дијагноза на коагулопатии и други нарушувања 
на коагулација како и следење на оралната антикоагулантна 
терапија.  

- Одредува дијагностички (хемограм, биохемиски анализи на 
крвтта, периферна размаска, стернална пункција, биопсија на 
коска, дијагностичка и терапеутска лумбална пункција, 
имунофенотипизација на периферна крв и аспират од коскена 
срцевина, цитохемиски боења молекуларни анализи, 
цитогенетски анализи),  терапеутски и диететички постапки за 
пациентите, учествува во спроведување на истите по потреба 
и врши надзор над спроведување на овие постапки и 
одлучува за испис на болни. 

- Учествува во програмите на клиниката во рамките на 
здравствената и наставно научната дејност, а во рамките на 
својата патологија и во донесување на програмата за стручно 
оспособување и усовршување на работниците и  

- дава информации на пациентите на најблиските роднини за 
неговата здравствена состојба, за терапискиот протокол, како 
и едукација за неговото однесување и лекување по 
завршување на болничкото лекување / хоспитализација,  

- Лекување на пациенти кои се испитуваат или лекуваат со 
лекови во клиничка фаза на испитување, најчесто во научно-
истражувачки проекти., пружа здравствени услуги на 
пациентите и во специјалистичките ординации при одделот за 
специјалистичко консултативна дејност 

Одговара пред   Раководителот на оддел за специфична лабораториска 
хематолошка дијагностика  

 

 

Реден број  96 

Шифра 03 01 Д04 002 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Д1 
Здравствен соработник 

Звање на работно место Дипломиран хемичар/биохемичар 



Назив на работно место Дипломиран хемичар/бопхемичар за лабораториска 
хематолошка дијагностика 

Број на извршители 1 

Вид на образование Хемија, Биохемија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Обезбедување функционална и инфраструктурна оперативност 
на лабараторијата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Спроведување на контролни постапки за инфраструктурната 
оперативност на лабараторискиот оддел и тоа преку: 

- апарат за крвни слики: врши контрола на стабилноста на 
калибраторите и контролите и дневно контролирање на 
апаратот со нормална крв, правење на калибрациона крива и 
контролна крива при секоја нова генерација на калибратори и 
контроли 

- коагулометар: врши контрола на оптимална температура на 
апаратот за хемостаза, правење на калибрациона крива, 
дневна контрола со нормална плазма, 

- биохемиски анализатор: врши проверка на кондуктометријата 
на системот за деминерализација на проточна вода со кој што 
е поврзан анализаторот, правење на калибрациони криви, 
дневно врши контрола на вредностите на параметрите, 
дневно перење на апаратот, контрола на допуна на 
детергентите што се користат при работа, се контролира со 
нормален серум (ниска и висока референтна вредност), 

- исправувач за EF (електрофореза): правење на veronalen 
puffer со одредена PH вредност, растварање на ponco боја, 
правење на оцетна киселина со одредена концентрација, 
контрола на јачина на струјата (волтажа) и контрола на 
времетраењето на анализата, 

- правење на раствори со одредена PH вредност со помош на 
PH-метар, со метода на титрација правење на презаситени 
раствори 

Одговара пред  Раководителот на оддел за специфична лабораториска 
хематолошка дијагностика  

 
 

Реден број  97 

Шифра ЗДР 03 01 Д05 009                     

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Д5 
Здравствен соработник 

Звање на работно место Друг стручен здравствен соработник 

Назив на работно место Дипломиран стручен лаборант по медицинска лабораториска 
дијагностика  

Број на извршители 1 

Вид на образование  Медицински науки и здравство, Биохемија  

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

Обезбедување на навремена, стручна и ефективна испорака на  
анализи кои се дел од дијагностичките процедури и постапки за 
пружање здравствени услуги до пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 

- Прави калибрација на биохемиски апарат; Го контролира 
биохемискиотт апарат; Врши контрола на систем за вода; 

- менува реагенси; детергенти; 
- поставува и врши специјализирани анализи; подготовува 

крвни примероци за изолагија на RNK и DNK; Прави изолација 



 на RNK и  DNK, води стручна контрола над анализите кои се 
извршени, води документација на извршените анализи 

- предлага поставување нови методи од областа на 
медицинската биохемија, 

- ги проверува сите параметри потребни за оценка на 
квалитетот на  новововедените технолошки постапки, ги 
поставува во функција и врши надзор врз правилното 
функционирање на апаратите, 

- врши изолација на  RMA (од периферна крв, RT и PCR метода 
за детекција на хибриден BSR-ABL транскрипт во монојодрени 
клетки добиени од периферна крв, проверка на PCR на 
агорозен гел, 

- се грижи  за лично усовршување и учествува во програмата на 
усовршување на лицата од други профили, 

Одговара пред Раководителот на оддел за специфична лабораториска 
хематолошка дијагностика 

 
 

Реден број  98 

Шифра ЗДР 03 01 Б02 001 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Б2 

Звање на работно место Одговорна медицинска сестра на ниво на оддел 

Назив на работно место Одговорна медицинска сестра на оддел за специфична 
лабораториска хематолошка дијагностика  

Број на извршители 1 

Вид на образование Висока медицинска школа 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- подготвува целокупна документација на пациентите, планира 
и организира здравственанега,како и организира испитувања 
на пациентите и нивно испраќање надвор од клиниката, 
учествува во прием и испис на пациент  

- изготвува набавки за лекви и потрошен материјал за 
потребите на одделот 

- се грижи и одговара за соодветно чување на лековите и 
медицинскиот потрошен материјал 

- учествува во подготовка за криопрезервација на  биолошкиот 
материјал  

- ја контролира работата на доверениот персонал за 
извршување на назначените препораки од лекарот и 
раководителот на одделот; врши контрола на работата на 
доверениот персонал на одделот, а по потреба се вклучува 
при изведување интервенции за кој се бара поголема 
вештина 

- врши надзор на вработените задолжени за хигиената на 
одделот, врши контрола на медицинскиот и немедицинскиот 
отопад и негова соодветна дистрибуција 

- учествува во едуцирање на новопримениот и постоечкиот 
персонал 

- подготвува компјутерска пресметка на примената терапија и 
потрошен материјал по температурна листа како и услугите 
од други клиники при испис на пациент 

- лично и самостојно одговара за точноста,уредноста и 



ажурноста на работењето 

Одговара пред  Главната медицинска сестра  

 
 

Реден број  99 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра  

Назив на работно место Медицинска сестра за специфична лабораториска дијагностика  

Број на извршители 1 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели Обезбедување ефикасна и навремена здравствена заштита и 
услуга на пациентите на установата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- самостојно врши катетеризација на венски крвен сад и по 
преорака на одделски доктор зема крв за лабораториски 
анализи 

- подготвува пациенти и асистира при одредени лекарски 
интервенции, со пациентите постапува по принципите на 
медицинската наука и етика; се грижи за доверените 
пациенти и одговара за нивната безбедност 

- Организира навремено доставување на резултати од 
различни медицински анализи и интервенции од пациентите. 

- спроведува  испитувања и интервенции на пациентите и 
нивно испраќање на преглед надвор од клиниката 

- приготвува  навремена, исправна и безбедна припрема на 
системска, локална и цитостатска , интрамускулна, субкутана 
терапија и нејзина апликација; ја спроведува  здравствената 
нега на пациентите  

- Врши надзор на вработените задолжени за хигиена на 
просториите на одделот и врши контрола на селектираниот 
медицински и немедицински отпад и негова соодветна 
дистрибуција; се грижи за стерилноста на инструментите и 
апаратите и се грижи за инвентарот од одделот 

- ги пренесува своите практични знаења и искуство на 
учениците од средното медицинско училиште; учествува во 
едуцирање на новопримениот и постоечкиот персонал. 

- го проверува спроведувањето на адекватна храна за 
пациентитево зависност од нивната дијагноза и учествува во 
советување и консултација на пациентите како и 
спроведување на специфична нега и исхрана кај хронично 
болните 

- должна е со својот личен изглед и меѓучовечки однесувања 
примерно и воспитно да делува на пациентите со 
спроведување здравствено просветлување 

- Лично и самостојно одговара за точноста, уредноста и 
ажурноста на работењето; по налог на главната медицинска 
сестра и во интерес на пациентите може да биде 
прераспределена на друг оддел на дневно,неделно и 
месечно ниво 

Одговара пред Одговорна медицинска сестра на за специфична лабораториска 
хематолошка дијагностика 

 
 



Реден број  100 

Шифра ЗДР 03 01 Г03 011 

Ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Лаборантски техничар 

Назив на работно место Лаборантски техничар за специфична лабораториска 
хематолошка дијагностика  

Број на извршители 3 

Вид на образование Средно медицинско образование  

Други посебни услови  

Работни цели  Обезбедување на навремени, квалитетни и ефективни анализи и 
биохемиски испитувања 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- врши анализи од областа на медицинската биохемија, сите 
рутински биохемиски испитувања, 

- изведува поспецифични анализи од областа на биохемијата 
кои му се доделени од раководителот на лабораторијата, 

- изведува новопоставени анализи доделени од раководителот 
на лабораторијата, прави периферна размаска и ја бои 
(подготвува за читање од страна на лекар), бои размаски од 
стернална пункција, биопсија на коска, лумбална пункција 

- одговорен  е за редот и чистотата на работните места во 
лабораторијата, одговорен е за правилно чување на реагенси, 
хемикалиите и сиот материјал за изведување на анализите; 
одговорен е за хигиената на лабораториските садови, за 
правилно ракување со апаратурата; одговорен е за испраќање 
на резултатите од извршените анализи, 

- помага на раководителот за припремање на материјали за 
поставување на нови анализи, самостојно припрема поедини 
реагенси кои му се доделени од раководителот на отсекот, 

- изведува и контролира работи при изведување на анализи со 
разни оптеретувања, контролира и изведува анализи на 
пациенти на амбулантски испитувања, 

Одговара пред  Раководителот на оддел за специфична лабораториска 
хематолошка дијагностика  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. БОЛНИЧКА АПТЕКА 

Реден број  101 

шифра ЗДР 03 01 А01 007 

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – нивоА1 

Звање на работно место Раководител на болничка аптека во универзитетска клиника 

Назив на работно место Раководител на болничка аптека 

Број на извршители 1 

Вид на образование Медицински науки и здравство (Фармација) 

Други посебни услови Со или без специјализација по клиничка фармација 

Работни цели 
 

Управување со работата на болничката аптека и обезбедување 
стручна поддршка за правилна клиничка употреба на лековите 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Ја развива  и  унапредува работата во болничката аптека и 
клиниката 

- Ја координира работата со останатите здравствени единици, 
регулаторни авторитети, фармацевтски представништва, 
добавувачи за нови информации во врска со лековите и 
терапиите 

- изготвува годишен план за лекови и потрошен материјал, 
изготвување на месечни требовања, изготвување на техничка 
спецификација за лекови, 

- Прави план на активности за специфични набавки кај 
лековите во непредвидени ситуации, неподносливост на 
лекот, ненавремени испораки, дефицит од соодветни лекови 
на пазарот и др. 

- ја координира работата на сателитските аптеки на одделите 
во врска со чување, подготвување на терапија за пациентите, 
оптимизација и рационализација на терапија, прилагодување 
на режим на дозирање и правилна клиничка употреба на 
лековите. 

- Се грижи за клиничка фармацевтска пракса-пациент 
ориентирана 

- Прави проценка и фармацевтска грижа за адхерентност на 
пациентите кон терапија 

Одговара пред Директорот на Клиниката 

 

Реден број  102 

шифра ЗДР 03 01 Г03 001  

ниво Даватели на јавни услуги во здравството – ниво Г3 

Звање на работно место Медицинска сестра 

Назив на работно место медицинска сестра во болничка аптека 

Број на извршители 1 

Вид на образование Средно медицинско образование 

Други посебни услови Стручен испит 

Работни цели 
 

Обезбедување на потребнии технички предуслови и 
координативно техничка поддршка за навремен и исправен 
прием, складирање и издавање/испорака на потребните лекови   

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- работи согласно насоките на раководителот 
- врши прием,издавање, складирање  и евидентирање на 

лекови и потрошни материјали и одговорна за соодветната 
организација  

- координирање со клиничка аптека и заеднички служби, 
- организирање на транспорт за лекови и потрошни материјали, 
- одговорна за материјалното работење и регулрање на 

количини 



- одговорна за состојба на количини,рокови и температура на 
фрижидери 

Одговара пред  раководителот на болничка аптека 

 
 
 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 16 
Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување. 

 
Член 17 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за внатрешна организација и 

систематизација на работни места арх.зав.број 09-473/3 од 18.06.2012 година. 

 
Член 18 

Oвој Правилник влегува во сила по добиената согласност од Управниот Одбор на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хематологија,  Министерство за здравство и Министерството за информатичко општество и 
администрација,  

 
 

Бр.   09-196/2 
  20.02.2018        година 

 

  
                   Управен Одбор 
     на ЈЗУ Универзитетска клиника 

                  за хематологија 

                    Претседател, 

 

Супспец д-р Мартин Ивановски с.р 

                                                

  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


