
РАЗВОЈ ЕФИКАСНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊАИ

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

 

“Центар за деменцију”, пројекат финансиран средствима Европске уније
а спроводи га Геронтолошки центар Крагујевац и Дом здравља Крагујевац

 

На основу Грант Уговора о реализацију  пројекта  „Центар за деменцију“ (Contract 

EuropeAid/138126/IH/ACT/RS), закљученог између Геронтолошког центра Крагујевац и 

Делегације Европске Уније за Србију број уговора 48-00-00203/2014-28-22, од 05.06.2017. год., а у 

циљу реализације пројектних активности Геронтолошки центар у Крагујевцу дана 25.08.2018.год. 

објављује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Радно  место: НЕГОВАТЕЉ 

Радни однос: На одређено време у трајању од 3 (три) месеца,                               

са пуним радним временом  

Број извршилаца: 8 (осам) 
 

УСЛОВИ: Средње образовање – 3. степен или 4. степен стручне спреме 

Изузетно: 

-Основно образовање са радним искуством на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу ове 

уредбе. 

-Сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад на тим пословима; 

-Најмање шест месеци радног искуства, у складу са прописима којима се уређује област социјалне 

заштите. 

Додатна знања / испити / радно искуство: 

Рад у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним 

тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању; 

Рад у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији; 

Рад у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – први  и други 

степен подршке. 

 

ОПИС ПОСЛА: 

-Обавља општу негу корисника; 

-Помаже медицинској сестри - техничару у спровођењу специјалне неге корисника, као и при извођењу 

медицинско-техничких интервенција;  

-Пресвлачи лични и постељни веш корисника;  

-Санитарна обрада новопримљених 

-Одржава уредност, изглед и хигијену постеља и прибора корисника; 

-Постмортална нега корисника 

-Прати виталне параметре корисника и о томе обавештава медицинског техничара 

-Указује прву помоћ 

-Обавља послове пресвлачења, купања, смештања на спавање 

-Храни и напаја кориснике; 
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-Одржава тоалету усне дупље корисника и зубних протеза; 

-Изводи корисника у дневни боравак, у шетњу или на терасу (у колицима или у кревету); 

-Обавештава медицинску сестру о примећеним променама код корисника; 

-Прати корисника у транспорту до здравствених установа 

 

Уз пријаву приложити: Кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија) завршене 

школе која се тражи огласом, Сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму 

за рад на  пословима неговатеља; 

У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних 

докумената.  
 

Рок за подношење пријаве је 04.09.2018.год. до 12
00

 сати . 
 

Оглас ће бити објављен и на интернет страници: 

Геронтолошког центра – Крагујевац – www.gerontoloski-kg@gmail.com  

Центра за деменцију – Крагујевац – www.centarzademenciju.org.rs 

 
 

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Геронтолошки 

центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, улица Краља Милана IV  број 90., са назнаком: 

„Геронтолошки центар - Центар за деменцију - ОГЛАС“. 
 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
 

 

                       

Менаџер Пројекта                                                                   

         Јелена Миловановић, спец.соц.рех.                                             
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