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На основу члана 24. став 4. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013 и 75/2014) (даље: Закон), и члана 50.  Статута Јавне установе ’’Ветеринарска 

станица Крушевац’’ Крушевац, директор Установе доноси  

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Правилником о организацији и систематизацији послова (даље: Правилник), Јавне 

установе ’’Ветеринарска станица Крушевац’’ Крушевац (даље:Установа), уређује се:  

- организација рада у Установи, организациони делови и њихов делокруг;  

- систематизација послова, врста послова, врста и степен стручне спреме, 

односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима;  

- послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности;  

- послови, односно радна места са повећаним ризиком;  

- послови на којима се рад обавља са непуним радним временом;  

- начин руковођења и функционална повезаност организационих делова и 

одговорност за извршавање послова и друга питања од значаја за организацију 

и рад Установе.  

Члан 2.  

Карактер и обим одређених послова утврђује се према плановима рада и развоја 

Установе, а заснован у целости са позитивним законским прописима из област 

ветеринарства и сточарства. 

Послове из делатности Установе запослени обављају применом јединствене стручне, 

економске и организационе повезаности, у складу са захтевима стандарда које је Установа  

прихватила или утврдла.  

Члан 3.  

Установа може обављање одређених стручних послова из своје делатности да повери 

другом правном или физичком лицу, ако оцени да је то у њеном интересу и да ће се 

послови ефикасније и рационалније извршавати.  

Обављање поверених послова извршиће се сагласно овом правилнику и уговору којим се 

регулише поверавање послова.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

Члан 4.  

Послове из своје делатности Установа организује према потребама и захтевима процеса 

рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.  
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ  

Члан 5.  

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди 

обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони 

делови и утврђује њихов делокруг рада:  

1) Радна јединица  

Радна јединица представља највиши и облик организације рада у Установи и у свом 

саставу садржи ниже облике организовања како међусобно повезаних, тако независних од 

других.  

2) Служба  

Служба је један од саставних организационих делова Радне јединице у којој се обављају 

специфични послови који могу, али не морају имати функционалну везу са осталим 

деловима Радне јединице. 

3) Амбуланта 

Амбуланта је најнижи облик организације рада у Установи и организује се у оквиру Радне 

јединице. 

Члан 6.  

Ради обављања послова, у оквиру основних организационих делова из члана 5. овог 

правилника, образују се следеће унутрашње организационе јединице и утврђује се њихов 

делокруг рада:  

1) Радна јединица Крушевац која се састоји од следећих организационих делова: 

1.1 Амбуланта Крушевац 1 

1.2 Амбуланта Крушевац 2 

1.3 Амбуланта Крушевац 3 

1.4 Амбуланта Крушевац 4 

У овој радној јединици обављају се све врсте ветринарских послова у складу са 

позитивним законским прописима из области ветеринарства и сточарства за које је 

Установа овлашћена, као и послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације, послови 

набавке и продаје робе из регистроване делатности, као и послови по овлашћењу 

ветеринарске инспекције. 

2) Радна јединица Морава која се састоји од следећих организационих делова: 

2.1. Амбуланта Јасика 

2.2. Амбуланта Падеж 

2.3. Амбуланта Бела Вода 

2.4. Амбуланта Коњух 
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У овој радној јединици обављају се све врсте ветринарских послова у складу са 

позитивним законским прописима из области ветеринарства и сточарства за које је 

Установа овлашћена, послови набавке и продаје робе из регистроване делатности, као и 

послови по овлашћењу ветеринарске инспекције. 

3) Радна јединица Расина  која се састоји од следећих организационих делова: 

3.1 Амбуланта Велики Купци      

У овој радној јединици обављају се све врсте ветринарских послова у складу са 

позитивним законским прописима из области ветеринарства и сточарства за које је 

Установа овлашћена, послови набавке и продаје робе из регистроване делатности, као и 

послови по овлашћењу ветеринарске инспекције. 

 

4) Радна јединица Жупа  која се састоји од следећих организационих делова: 

            4.1. Амбуланта Пепељевац, Глободер, Треботин 

 

У овој радној јединици обављају се све врсте ветринарских послова у складу са 

позитивним законским прописима из области ветеринарства и сточарства за које је 

Установа овлашћена, послови набавке и продаје робе из регистроване делатности, као и 

послови по овлашћењу ветеринарске инспекције. 

 

5) Радна јединица Рибарска Река  која се састоји од следећих организационих 

делова: 

6.1. Амбуланта Каоник 1 

6.2. Амбуланта Каоник 2 

6.3. Амбуланта Велики Шиљеговац 1 

6.4. Амбуланта Велики Шиљеговац 2 

6.5. Амбуланта Рибаре 

 

У овој радној јединици обављају се све врсте ветринарских послова у складу са 

позитивним законским прописима из области ветеринарства и сточарства за које је 

Установа овлашћена, послови набавке и продаје робе из регистроване делатности, као и 

послови по овлашћењу ветеринарске инспекције. 

 

6. Служба ветеринарских апотека 

У овој служби врши се израда планова набавки лекова, ветеринарских инструмената и 

вветеринарског потрошног материјала, као и ручна продаја лекова и давање стручних 

савета за примену лекова. 

7. ДДД служба 

У овој служби организује се заштита животиња од заразних и других болести, обављају се 

послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и други ветеринарски послови.  

8. Основна одгајивачка служба 
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У овој служби обављају се стручни послови из области сточарства за које је Установа 

овлашћена, као и послови из области сточарства које Установа обавља на основу одлука 

државних органа.  

9. Служба заједничких послова 

О овој служби обављају се административни и финансијско- рачуноводствени послови, 

кадровски послови, помоћни послови у седишту Установе, послови обезбеђења  и 

послови  дежурства за позиве корисника услуга Установе. 

Организациона шема Установе саставни је део овог правилника. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА  

Члан 7.  

Послови се систематизују према врсти, сложености и другим условима потребним за 

њихово обављање у оквиру организационих делова.  

Систематизацијом послова утврђује се:  

1) назив и опис послова и потребан број извршилаца  

2) услови потребни за обављање послова: врста и степен стручне спреме, односно 

образовања, радно искуство, посебна знања и способности. 

Члан 8.  

Под врстом и степеном стручне спреме, односно образовања подразумева се школска 

спрема одређеног занимања према закону.  

Члан 9.  

Радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду, после стицања 

стручне спреме, односно образовања, која је услов за заснивање радног односа, односно 

за обављање послова.  

Члан 10.  

Под посебним условима подразумева се положен специјалистички или стручни испит, 

знање страног језика, познавање рада на рачунару и друга посебна знања или положени 

испити који су услов за заснивање радног односа, односно обављање одређених послова.  

Члан 11.  

Назив и опис послова и услови за њихово обављање за сваки посао утврђен овим 

правилником дати су на следећим обрасцима: 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
1 

Радна јединица   Број извршилаца 

Служба-Амбуланта   1 

Назив послова Директор 

Сврха послова Руковођење Установом 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

VII степен сручне спреме, 

односно високо образовање 

из научне области 

медицинских наука на 

интегрисаним академским 

студијама (300 ЕСПБ) 

Ветеринарска   

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Да није под истрагом и да 

није осуђиван за кривична 

дела из области привреде 

3. Поседовање 

организационих способности 

4. Познавање рада на 

рачунару 

Три године на  

руководећим  

пословима 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

  

1. Руководилац радне јединице 

2. Шеф службе 

3. Сви запослени 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима Да 

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

--организује и води пословање Установе 

--одговоран је за законитост рада Установе 

--предлаже Програм рада и планове пословања Установе и предузима мере за њихово спровођење 

--извршава одлуке Управног одбора  

--самостално одлучује о спровођењу појединих задатака и усклађивању процеса рада 

--издаје налоге запосленима за извршење послова  

--учествује у раду Управног одбора, подноси предлоге одлука и аката Установе 

--обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и Колективним уговором Установе 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 

Лист 

број 

2 

Радна јединица Крушевац 
Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбулснта Крушевац 1 
1 

Назив послова 

Руководилац Радне јединице Крушевац и ветеринар у  

Амбуланти Крушевац 1 

Сврха послова 
Руковођење 

Радном јединицом и обављање ветеринарских послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо образовање 

из научне области 

медицинских наука на 

интегрисаним академским 

студијама (300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске медицине) 

1. Поседовање 

ветеринарске лиценце 

2. Да није под истрагом и 

да није осуђиван за 

кривична дела из области 

привреде 

3. Поседовање 

организационих 

способности 

4. Положен стручни 

испит 

5. Возачки испит Б 

категорије 

6. Познавање рада на 

рачунару 

Једна година на  

пословима 

ветеринара 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Директор 
1. Сви послови у оквиру радне  

јединице  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- организује и руководи радом радне јединице одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Радне јединице  

- требује за  раднике радне јединице потребну ветеринарску опрему и средства личне заштите на раду и води 

бригу о средствима рада Радне јединице 

- организује начин употребе и коришћења возила којима се запослени у радној јединици дуже,  
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- води евиденцију о присуству на раду запослених у Радној јединици 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Радној јединици 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Радној јединици 

- предлаже структуру и број запослених у Радној јединици 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Радној 

јединици 

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

-тачно и уредно попуњава своју радну листу 

- контролише и оверава радне листе свих запослених у радној јединици и предаје служби заједничких 

послова до петог дана у месецу за претходни месец  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 

3 

Радна јединица Крушевац 
Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Крушевац 1 
1 

Назив послова Ветеринарски техничар у Амбуланти Крушевац 1 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Посебни захтеви за обављање 

послова 

Посебни 

захтеви за 

обављање 

послова 

Посебни захтеви за 

обављање 

послова 

Посебни захтеви 

за обављање 

послова 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни 

испит 

2. Возачки испит Б 

категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 

4 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Крушевац 2  1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Крушевац 2  

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

 1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима 
 

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за 

обављање 

послова 

Степен стр. 

спреме, 

одн. образовања 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо образовање 

из научне области 

медицинских наука на 

интегрисаним академским 

студијама (300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске медицине) 

1. Поседовање 

ветеринарске лиценце 

2. Положен стручни 

испит 

3. Возачки испит Б 

категорије 

Једна година 

 у струци 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

Послови са посебним овлашћењима и 

одговорностима 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

  

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 
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- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  

-обавља послове у ветринарској лабораторији 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 

5 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Крушевац 2 1 

Назив послова Ветеринарски техничар у Амбуланти Крушевац 2 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за 

обављање 

послова 

Степен стр. 

спреме, 

одн. образовања 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни 

испит 

2. Возачки испит Б 

категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 
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Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 

  

 

Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 

6 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Крушевац 3  1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Крушевац 3  

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за 

обављање 

Степен стр. 

спреме, 
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послова одн. образовања 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо образовање 

из научне области 

медицинских наука на 

интегрисаним академским 

студијама (300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске медицине) 

1. Поседовање 

ветеринарске лиценце 

2. Положен стручни 

испит 

3. Возачки испит Б 

категорије 

Једна година 

 у струци 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 
1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 
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није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање   
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 

7 

Радна јединица Крушевац 
Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Крушевац 3 
1 

Назив послова Ветеринарски техничар у Амбуланти Крушевац 3 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Посебни захтеви за обављање 

послова 

Посебни 

захтеви за 

обављање 

послова 

Посебни захтеви за 

обављање 

послова 

Посебни захтеви 

за обављање 

послова 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни 

испит 

2. Возачки испит Б 

категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 



 17 

 1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима 
 

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 

  

 

 

 

Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 

8 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Крушевац 4  1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Крушевац 4  
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Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за 

обављање 

послова 

Степен стр. 

спреме, 

одн. образовања 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо образовање 

из научне области 

медицинских наука на 

интегрисаним академским 

студијама (300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске медицине) 

1. Поседовање 

ветеринарске лиценце 

2. Положен стручни 

испит 

3. Возачки испит Б 

категорије 

Једна година 

 у струци 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 
1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  
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- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање   
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 

9 

Радна јединица Крушевац 
Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Крушевац 4 
1 

Назив послова Ветеринарски техничар у Амбуланти Крушевац 4 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Посебни захтеви за обављање 

послова 

Посебни 

захтеви за 

обављање 

послова 

Посебни захтеви за 

обављање 

послова 

Посебни захтеви 

за обављање 

послова 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни 

испит 

2. Возачки испит Б 

категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 
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Надређени послови Непосредно подређени послови 

 1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима 
 

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
10 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба ветеринарских апотека 1 

Назив послова Шеф службе ветеринарских апотека 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне 

спреме, односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Једна година у 

струци 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

 1. Сви послови у служби 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- организује и руководи радом службе и одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Службе 

- одговоран је за испуњење месечног плана прихода  

- требује за  раднике Службе потребна средства личне заштите на раду и води бригу о средствима рада 

Службе 

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Служби 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Служби 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Служби 

- предлаже структуру и број запослених у Служби 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Служби 

- на основу наредбе директора, помоћника директора  и потреба руководиоца радних јединица као и 

информацијама о кретању сточних болести, предлаже план јавне набавке лекова по врстама и у сарадњи са 

службом рачуновоства формира продајну цену којом се задужује по калкулацијама 

- на основу наредбе директора , помоћника директора  и потреба ветеринара у амбуланти, врши набавку 

ветеринарских инструмената потребних за рад  као и потрошни ветеринарски материјал.  

- контролише исправност примљених ветеринарских лекова и инструмената 

- врши ручну продају примљених лекова и издаје лекове  ветеринарима 

- врши продају роба 

- прати промену цена и кретање цена лекова, ветеринарске и остале потребне опреме и инструмената код 

произвођача и продаваца, предлаже промене за нивелације цена 

- води евиденције продаје лекова са подацима о врсти лекова, количини и вредности лекова и наплаћеног 

рада за ветеринарски савет за употребу истих 

- прави спецификацију и заводи у протокол апотеке 

- прави извештаје у оквиру свог реферата 

- одговоран је директору  за правовремену набавку и квалитетно пружање услуга у области продаје лекова, 

издавања лекова по налогу руководиоца амбуланти, за добру сарадњу са осталим радницима и странкама,  

- одговоран је за целокупно задужење са лековима и осталим добрима, предају пазара и правилан однос 

према странкама 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 
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- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши превентивну заштиту малих животиња, 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
11 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба ветеринарских апотека 1 

Назив послова Ветеринар у  служби ветеринарских апотека 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне 

спреме, односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Једна година у 

струци 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Шеф службе ветеринарских апотека 

2. Директор 

 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- прати стање лекова и инструмената и потрошног ветеринарског материјала и Шефу службе сигнализира 

потребе за набавком, 

 - прима лекове, инструменте и потрошни ветеринарски материјал  у магацин и одговоран је материјално и 

финансијско стање у магацину  

- контролише исправност примљених ветеринарских лекова и инструмената 

- врши ручну продају примљених лекова и издаје лекове  ветеринарима 

- врши продају  остале робе  

- води књигу продаје лекова са подацима о врсти лекова, количини и вредности лекова и наплаћеног рада за 

ветеринарски савет за употребу истих 

- прави спецификацију и заводи у протокол апотеке 

- врши преглед меса на трихинелозу 

- прави извештаје у оквиру свог реферата 

- одговоран је за издавање лекова по налогу руководиоца амбуланти, за добру сарадњу са осталим 

радницима и странкама,  

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши превентивну заштиту малих животиња, 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- сачињава и до петог дана у месецу уредно попуњава и Служби заједничких послова предаје прописану 

радну листу 

- одговоран је за предају пазара на начин и у роковима прописаним актима Установе и правилан однос 

према странкама 

 

 

 

 



 25 

Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
12 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба ветеринарских апотека 1 

Назив послова Ветеринарски техничар у служби ветеринарских апотека 

Сврха послова 
Обављање ветеринарских и послова дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно средње 

стручнo образовање у 

трајању од четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице Крушевац 

2 Шеф службе ветеринарски апотека 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

-по налогу и надзором Шефа службе обавља послове продаје лекова у ветеринарској апотеци 

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
13 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта ДДД служба  1 

Назив послова Помоћник директора и Шеф ДДД службе   

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне 

спреме, односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Да није под истрагом и да 

није осуђиван за кривична дела 

из области привреде 

3. Поседовање организационих 

способности 

4. Положен стручни испит 

5. Возачки испит Б категорије 

Једна година у 

струци 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Директор 

1. Сви послови у Служби 

2. Сви послови у Установи по писменом 

овлашћењу директора 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- замењује директора Установе у његовом одсуству са свим правима и обавезама које директор има, по 

писменом овлашћењу 

- организује, руководи радом и одговоран је за рад ветеринарског сектора у станици 

- организује послове по Програму мера 

- организује праћење, заштиту и унапређење здравља животиња 

- организује заштиту животиња од заразних и других болести 

- организује ветеринарску едукацију и образовање 

- израђује понуде за услуге које врши Установа 

- организује и руководи радом службе и одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Службе 

- одговоран је за испуњење месечног плана прихода Службе 

- требује за  раднике Службе потребна средства личне заштите на раду и води бригу о средствима рада 

Службе 

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Служби 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Служби 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Служби 

- предлаже структуру и број запослених у Служби 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Служби 

-учествује у изради планова Установе и израђује планове  и извештаје за ДДД службу  

- обезбеђује послове за раднике своје радне јединице и израђује понуде потенцијалним корисницима  

- организује начин употребе и коришћења путничних возила којима се служба дужи,  

- контролише извршавање послова и предаје новца, врши контролу коришћења средстава рада. 

Одговоран је за безбедност  радниека службе и одговоран је за средства и материјална задужења којима 

располаже и дужи се Служба 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
14 

Радна јединица Крушевац Број извршилаца 

Служба-Амбуланта ДДД служба 1 

Назив послова Ветеринарски техничар у ДДД служби 

Сврха послова 
Обављање ветеринарских и послова дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно средње 

стручнo образовање у 

трајању од четири године  

Ветеринарска  

 

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице Крушевац 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
15 

Радна јединица  Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Основне одгајивачка служба 1 

Назив послова Шеф основне одгајивачке службе 

Сврха послова Руковођење и вршење послова из делокруга рада Службе 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

  VII степен сручне спреме, 

односно високо 

образовање из научне 

области биотехничких 

наука на мастер 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Пољоппри- 

вредна 

(мастер 

инжењер 

пољопри 

вреде-

сточарског 

смера)  

1. Да није под истрагом и да 

није осуђиван за кривична 

дела из области привреде 

2. Поседовање организационих 

способности 

3. Положен стручни испит 

4. Возачки испит Б категорије 

5. Познавање рада на рачунару 

Једна година на  

пословима 

у струци 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Директор 

 

2. Ветеринарски техничар Основној одгајивачкој 

служби 

 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- организује и руководи радом службе и одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Службе 

- одговоран је за испуњење месечног плана прихода  

- требује за  раднике Службе потребна средства личне заштите на раду и води бригу о средствима рада 

Службе 

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Служби 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Служби 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Служби 

- предлаже структуру и број запослених у Служби 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Служби 

- врши стручне послове из области сточарства у оквиру делатности Установе 

- израђује план селекцијских смотри и спроводи план мере у сточарству на основу додељених послова 

- израђује предлоге за набавку семена за ВО 

- израђује план контроле продуктивности (млечности) 

- учествује у избору потенцијалних биковских мајки и одабирању елитних плоткиња 

- спроводи план и програм (једногодишњи и петогодишњи) регионалне или републичке службе, као и друге 

одредбе и мере истих везане за рад на селекцији на нивоу службе 

- верификује Законом предвиђена акта и обрасце везане за рад основне одгајивачке службе 

- организује и води бригу о начину употребе и коришћења моторних возила које користи служба 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
16 

Радна јединица  Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Основна одгајивачка служба 1 

Назив послова Инжењер у Основној одгајивачкој служби 

Сврха послова Вршење послова из делокруга рада Службе 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 

Степен стр. 

спреме, 

одн. образовања 

  VII степен сручне спрема, 

односно високо 

образовање из научне 

области биотехничких 

наука на мастер 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Пољоппри- 

вредна 

(мастер 

инжењер 

пољопри 

вреде-

сточарског 

смера)  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

3. Познавање рада на рачунару 

  VII степен 

сручне спрема, 

односно високо 

образовање из 

научне области 

биотехничких 

наука на мастер 

академским 

студијама (300 

ЕСПБ) 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Шеф Основнееодгајивачка службе  

2. Директор 
1. Ветеринарски техничар у Служби 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 

- извршава радне обавезе и задатке у  служби по налогу шефа службе и  директора 

- учествује у избору потенцијалних биковских мајки и одабирању елитних плоткиња 

- врши оцену типа, облика вимена и екстеријерних мера, првотелки и грла у смотри  

- спроводи план и програм (једногодишњи и петогодишњи) регионалне или републичке службе, 

као и друге одредбе и мере истих везане за рад на селекцији на нивоу службе 

- попуњава захтев за издавање педигреа од стране Института за сточарство, а на захтев власника 

- помаже код мерења приплодних грла као и код узимања других зоотехничких параметара који 

служе за оцену грла у смотри 

- учествује на стручним састанцима, семинарима о матичној евиденцији, контроли производности 

- врши ВО крава 

- учествује у изради предлога набавки семена 

- врши дистрибуцију семена  

- тетовира необележена грла или грла код којих се тетовир број не види 

- прикупља податке од приизвођача везане за рад основне службе 

- води и уноси податке у регистар телади, матични лист краве, производни лист краве, прави 

списак закључених лактација итд. 

- контролише млечност крава, правилно узима средњи узорак млекаже, испитивање млечне масти 

и са истим поступа по пропису 

- дужан је да предвиђене прописане обрасце испуњава тачно и читко као и да о повереној 

документацији поступа савесно 

- о насталим евентуалним променама дужан је да обавести руководиоца службе 
- поступа по наређењу директора 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац 
Лист 

број 
17 

Радна јединица  Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Основна одгајивачка служба 1 

Назив послова Ветеринарски техничар у Основној одгајивачкј служби 

Сврха послова Вршење послова из делокруга рада Службе 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

3. Познавање рада на рачунару 

  

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Шеф Основне одгајивачка службе  

3. Директор 
 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 

- извршава радне обавезе и задатке у  служби по наређењу шефа службе и и директора 
- врши стручне послове из области сточарства у оквиру делатности Установе 

- врши послове ВО животиња 

- помаже код мерења приплодних грла као и код узимања других зоотехничких параметара који 

служе за оцену грла у смотри 

- обележава необележена грла  

- прикупља податке од приизвођача везане за рад основне службе 

- води и уноси податке у регистар телади, матични лист краве, производни лист краве, прави 

списак закључених лактација итд. 

- води рачуна о основним средствима, Литиновом штапу, пантљици за мерење, посуди за 

контролу млека,  

тетовир клештима и бројевима, дезинфекционим средствима итд. 

- контролише млечност крава, правилно узима средњи узорак млекаже, испитивање млечне масти 

и са истим поступа по пропису 

- дужан је да предвиђене прописане обрасце испуњава тачно и читко као и да о повереној 

документацији поступа савесно 

- о насталим евентуалним променама дужан је да обавести руководиоца службе 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
18 

Радна јединица Морава Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Јасика 1 

Назив послова 

Руководилац Радне јединице Морава 

и ветеринар у Амбуланти Јасика 

Сврха послова 

 

 Руковођење Радном јединицом и вршење стручних 

послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Да није под истрагом и да 

није осуђиван за кривична 

дела из области привреде 

3. Поседовање 

организационих способности 

4. Положен стручни испит 

5. Возачки испит Б категорије 

6. Познавање рада на 

рачунару 

Једна година на  

пословима 

ветеринара 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Директор 
1. Сви послови у оквиру Радне  

јединице  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- организује и руководи радом радне јединице одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Радне јединице  

- требује за  раднике радне јединице потребну ветеринарску опрему и средства личне заштите на раду и води 

бригу о средствима рада Радне јединице 

- организује начин употребе и коришћења возила којима се запослени у радној јединици дуже,  

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Радној јединици 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Радној јединици 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Радној јединици 

- предлаже структуру и број запослених у Радној јединици 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Радној 

јединици 

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 
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- прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

-тачно и уредно попуњава своју радну листу 

- контролише и оверава радне листе свих запослених у радној јединици и предаје служби заједничких 

послова до петог дана у месецу за претходни месец 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
19 

Радна јединица Морава Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Јасика 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Јасика 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
20 

Радна јединица Морава Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Падеж 1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Падеж 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
21 

Радна јединица Морава Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Падеж  1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Падеж 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
22 

Радна јединица Морава Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Бела Вода 1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Бела Вода 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне 

спреме, односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
23 

  

  

Радна јединица Морава Број извршилаца   

Служба-Амбуланта Амбуланта Бела Вода 1   

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Бела Вода 

  

  

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

  

  

 . 

Потребни услови за обављање послова   

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

  

  

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

  

  

  

  

  

  

Надређени послови Непосредно подређени послови   

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

  

  

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима     

Послови са повећаним ризиком     

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом     

Опис послова-Најважније надлежности    

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
24 

Радна јединица Морава Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Коњух 1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Коњух 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
25 

Радна јединица Морава Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Коњух 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Коњух 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
26 

Радна јединица Расина Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Велики Купци 1 

Назив послова 

Руководилац Радне јединице Расина 

и ветеринар у Амбуланти Велики Купци 

Сврха послова 

 

 Руковођење Радном јединицом и вршење стручних 

послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне спрема, 

односно високо образовање 

из научне области 

медицинских наука на 

интегрисаним академским 

студијама (300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Да није под истрагом и да 

није осуђиван за кривична 

дела из области привреде 

3. Поседовање 

организационих способности 

4. Положен стручни испит 

5. Возачки испит Б категорије 

6. Познавање рада на рачунару 

Једна година на  

пословима 

ветеринара 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Директор 
1. Сви послови у оквиру радне  

јединице  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- организује и руководи радом радне јединице одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Радне јединице  

- требује за  раднике радне јединице потребну ветеринарску опрему и средства личне заштите на раду и води 

бригу о средствима рада Радне јединице 

- организује начин употребе и коришћења возила којима се запослени у радној јединици дуже,  

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Радној јединици 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Радној јединици 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Радној јединици 

- предлаже структуру и број запослених у Радној јединици 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Радној 

јединици 

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање реакције, 

теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 
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3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

-тачно и уредно попуњава своју радну листу 

- контролише и оверава радне листе свих запослених у радној јединици и предаје служби заједничких 

послова до петог дана у месецу за претходни месец 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
27 

Радна јединица Расина Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Велики Купци 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Велики Купци 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
28 

Радна јединица Жупа Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Пепељевац,  Глободер и Треботин 1 

Назив послова 

Руководилац Радне јединице Жупа 

и ветеринар у Амбуланти Пепељевац и Глободер 

Сврха послова 

 

 Руковођење Радном јединицом и вршење стручних 

послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне 

спреме, односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Да није под истрагом и да није 

осуђиван за кривична дела из 

области привреде 

3. Поседовање организационих 

способности 

4. Положен стручни испит 

5. Возачки испит Б категорије 

6. Познавање рада на рачунару 

Једна година на  

пословима 

ветеринара 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Директор 
1. Сви послови у оквиру радне  

јединице  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  
- организује и руководи радом радне јединице одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Радне јединице  

- требује за  раднике радне јединице потребну ветеринарску опрему и средства личне заштите на раду и води 

бригу о средствима рада Радне јединице 

- организује начин употребе и коришћења возила којима се запослени у радној јединици дуже,  

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Радној јединици 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Радној јединици 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Радној јединици 

- предлаже структуру и број запослених у Радној јединици 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Радној 

јединици 

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима позиве од странака за интервенције, 
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- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

-тачно и уредно попуњава своју радну листу 

- контролише и оверава радне листе свих запослених у радној јединици и предаје служби заједничких 

послова до петог дана у месецу за претходни месец 

- обавља ветеринарске послове редовног и пасивног дежурства у седишту Установе 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
29 

Радна јединица Жупа Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Пепељевац,  Глободер и Треботин 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Пепељевац, 

Глободер и Треботин 

Сврха послова 

 

Обављање ветеринарских послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 IV степен стручне 

спреме, односно средње 

стручнo образовање у 

трајању од четири године 

Ветеринарска 
1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 

- обавља ветеринарске послове редовног и пасивног дежурства у седишту Установе  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
30 

Радна јединица Жупа Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланте Пепељевац, Глободер и Треботин 1 

Назив послова 
Ветеринарски болничар у Амбуланти Пепељевац, 

Глободер и Треботин 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

III степен стручне 

спреме, односно 

средње стручнo 

образовање у трајању 

од четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски болничар помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 

- обавља ветеринарске послове редовног и пасивног дежурства у седишту Установе 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
31 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Велики Шиљеговац 1 1 

Назив послова 

Руководилац Радне јединице Рибарска Река 

и ветеринар у Амбуланти Велики Шиљеговац 1 

Сврха послова 

 

 Руковођење Радном јединицом и вршење стручних 

послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне 

спреме, односно 

високо образовање из 

научне области 

медицинских наука на 

интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Да није под истрагом и да није 

осуђиван за кривична дела из 

области привреде 

3. Поседовање организационих 

способности 

4. Положен стручни испит 

5. Возачки испит Б категорије 

6. Познавање рада на рачунару 

Једна година на  

пословима 

ветеринара 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Директор 
1. Сви послови у оквиру радне  

јединице  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- организује и руководи радом радне јединице одговоран је за њен рад 

- учествује у изради планова прихода Радне јединице  

- требује за  раднике радне јединице потребну ветеринарску опрему и средства личне заштите на раду и води 

бригу о средствима рада Радне јединице 

- организује начин употребе и коришћења возила којима се запослени у радној јединици дуже,  

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Радној јединици 

- контролише и оверава радне листе запослених 

- предлаже радне учинке за запослене у Радној јединици 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Радној јединици 

- предлаже структуру и број запослених у Радној јединици 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Радној 

јединици 

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање реакције, 

теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 
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- прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

-тачно и уредно попуњава своју радну листу 

- контролише и оверава радне листе свих запослених у радној јединици и предаје служби заједничких 

послова до петог дана у месецу за претходни месец 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
32 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Велики Шиљеговац 1 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Велики Шиљеговац 1  

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно 

средње стручнo 

образовање у трајању 

од четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
33 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Велики Шиљеговац 2 1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Велики Шиљеговац 2 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне 

спреме, односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање реакције, 

теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
34 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Велики Шиљеговац 2 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Велики Шиљеговац 2  

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно 

средње стручнo 

образовање у трајању 

од четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
35 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Каоник 1 1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Каоник 1 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 
одн. образовања 

Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање реакције, 

теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
36 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Каоник 1 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар  у Амбуланти Каоник 1  

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
37 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Каоник 2 1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Каоник 2 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне спрема, 

односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
38 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Каоник 2 1 

Назив послова 
Ветеринарски техничар у Амбуланти Каоник 2  

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
39 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Рибаре 1 

Назив послова Ветеринар у Амбуланти Рибаре 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

 VII степен сручне спреме, 

односно високо 

образовање из научне 

области медицинских 

наука на интегрисаним 

академским студијама 

(300 ЕСПБ) 

Ветеринарска 

( доктор 

ветерина- 

рске 

медицине) 

1. Поседовање ветеринарске 

лиценце 

2. Положен стручни испит 

3. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

 

1. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

1. Ветеринарски техничар у Амбуланти 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- врши превентивну заштиту великих и малих животиња, дијагностичко испитивање и просуђивање 

реакције, теренску и лабораторијску дијагностику заразних и паразитских оболења,  

- организује сузбијање и искорењивање животињских заразних и паразитских оболења 

- врши преглед и лечење најсложенијих оболења код животиња и апликацију лекова 

- изводи најсложеније хирушке захвате укључујући и све остале послове предрадњи 

- обавља послове по ПМЗЗЖ 

- обавља ДДД послове и друге послове за које поседује сертификат 

- врши ВО крава, ради на подизању квалитета осемењавања животиња и на сузбијању стерилитета и 

просвећивању сточара 

- врши  продају роба у сарадњи са осталим радницима у радној јединици 

- одржава средства за рад којима ради и лично се дужи, води евиденцију о кретању возила и утрошку горива  

- води амбулантни протокол и друге евиденције које је Установа прописла, прави спецификацију уколико 

није организовано вођење у оквиру радне јединице 

- води пословну евиденцију: 

1. прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

2. евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

3. врши завођење обављених послова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- прима налоге од руководиоца радне јединице, прима позиве од странака за интервенције, 

- издаје рачуне и признанице за извршене услуге  

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

-издаје ветеринарска уверења и потврде 

- одговоран је за брзо и квалитетно обављање радних задатака, исправну наплату рачуна и њихово издавање 

странкама, осговоран је за чување средства којима је лично задужен као и заједничким средствима радне 

јединице када није могуће лично задужење 

- обавља послове по овлашћењу Управе за ветерину 

- организије рад ветеринарског техничара и одговоран је за испуњење месечног плана прихода 

- оверава радну листу ветеринарског техничара, тачно и уредно попуњава своју радну листу до петог у 

месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне јединице на оверу и потисивање  
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
40 

Радна јединица Рибарска Река Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Амбуланта Рибаре 1 

Назив послова 
Ветеринарски техн. у Амбуланти Рибаре 

Сврха послова Обављање ветеринарских послова  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне спреме, 

односно средње стручнo 

образовање у трајању од 

четири године  

Ветеринарска  

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Ветеринар у Амбуланти 

2. Руководилац радне јединице 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- ветеринарски техничар  помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим 

надзором обавља послове које му они одреде. 

- обавља ДДД послове и послове из програма  мера ЗЗЗ под надзором ветеринара 

- обавља послове превентиве и лечења животиња под надзором ветеринара 

- самостално обавља послове ВО животиња 

- одржава средства за рад и опрему са којима је задужен 

- одржава возило са који је задужен, води евиденцију о интервенцијама на возилу, документује трошкове 

интервенција и потрошње горива 

- води пословну евиденцију: 

• прима позиве и захтеве корисника и води евиденцију о њима 

• евиденцију о издатим рачунима за услуге за које је овлашћен, као и рачунима за продату робу 

• врши завођење обављених рпослова и издатих рачуна у пословну евиденцију 

- врши уплату пазара на начин и у роковима прописаним законом и актима Установе 

- тачно и уредно попуњава радну листу до петог у месецу за претходни месец и предаје руководиоцу радне 

јединице оверену од стране ветеринара под чијим надзором ради  

- врши продају роба и одговоран је за стање залиха са којима је задужен 

- врши мерење роба и живе стоке и издаје потвде корисницима о извршеним мерењима 

- одржава радно место, објекат и круг амбуланте 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
41 

Радна јединица   Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба заједничких послова 1 

Назив послова Шеф службе заједничких послова 

Сврха послова Руковођење и обављање послова у делокругу службе 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно средње 

стручнo образовање у 

трајању од четири 

године  

Економска 

 

1. Положен стручни испит за 

звање рачуновође 

2. Поседовање лиценце за 

рачуновођу 

3. Познавање рада на рачунару 

Три године на 

пословима 

рачуноводства 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Директор 1. Сви послови у служби 

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима  

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 

- организује и руководи радом службе и одговоран је за њен рад 

- води евиденцију о присуству на раду запослених у Служби 

- контролише и оверава радне листе запослених у Служби 

- предлаже радне учинке за запослене у Служби 

- предлаже план коришћења годишњих одмора запослених у Служби 

- предлаже структуру и број запослених у Служби 

- одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду и мера заштите од пожара у Служби 
- организује рад на пословима планирања, анализе, расподеле, рачуноводства и финансија  

- стара се о законитости у раду и одговоран је за правилну и благовремену примену свих важећих 

материјално-финансијских прописа у раду и пословању Ветеринарске станице 

- стара се о организацији вођења ажурног, уредног и тачног књиговодства  

- стара се о благовременој и тачној изради годишњих обрачуна као и других обрачуна,  

- одговоран за исказане податке у обрачуну као и за достављање истих надлежним органима у прописаним 

роковима 

- ради на изради аналитичког контног плана и стара се о правилној примени контног плана и евидентирања у 

главној књизи и помоћним књигама 

- контира налоге за књижење пре књижења у главној књизи и исте оверава 

- организује и контролише годишње обрачуне пореза на додату вредност и упозорава о правовременој уплати 

пореза на додату вредност и свих осталих обавеза по основу јавних прихода по роковима утврђеним Законом 

или решењем надлежног органа 

- врши обрачун и одговоран је за правилност у обрачунавању зарада, као и пореза и доприноса на зараде 

- организује и обавља послове јавних набавки 

- по одобрењу директора врши плаћања у име Установе. 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
42 

Радна јединица   Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба заједничких послова 1 

Назив послова Оператер финансијског књиговодства 

Сврха послова Обављање рачуноводствено-финансијских послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно средње 

стручнo образовање у 

трајању од четири 

године  

Економска  
 

1. Познавање рада на рачунару 
Једна година  

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Шеф службе заједничких послова 

2. Директор 
  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

- преузима документацију од рачунополагача благајне, врши сређивање, припремање и обраду 

документације о насталим променама 

- контира пословне промене по основу књиговодствених докумената по аналитичким и синтетичким 

рачунима 

- књижи пословне промене и уноси у базу података у финансијском и аналитичком књиговодству 

- књижи и води и ажурира стање основних средства у бази података књиговодства основних средстава 

- врши обрачун амортизације основних средстава, отпис ситног инвентара, контролише пописне листе по 

попису, за материјална задужења рачунополагача, као и листе пописа за основна средства и инвентар  

- прави обрачун пословања по радницима и радним јединицама месечно, периодично и у завршном рачуну у 

сарадњи са шефом рачуноводства 

- врши израду биланса стања - закључног листа, месечно, периодично и у завршном рачуну 

- прави извештаје у оквиру свог реферата за раднике, радну јединицу и станицу у целени, на месечном, 

периодичном и годишњем нивоу 

- прати стручну литературу, законске прописе у оквиру својих реферата и одговара за спровођење истих 

- координира рад са другим радницима рачуноводства 

- одлаже и стара се о чувању документације у роковима прописаним законским прописима 

- обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу шефа рачуноводства 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
43 

Радна јединица   Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба заједничких послова 2 

Назив послова Оператер на програму мера 

Сврха послова Обављање рачуноводствено-финансијских послова 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно средње 

образовање у трајању од 

четири године  

Средња 

струч. школа 

друштвеног, 

природ. или  

техничког 

смера, 

гимназија  

 

1. Познавање рада на рачунару 
Једна година  

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Шеф службе заједничких послова 

2. Директор 
  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

-- врши унос потврда, образаца и осталих докумената везаних за Програм мера у централну базу података, 

преко Оир апликације за говеда и овце и козе, односно Вет уп апиликације за свиње, псе и мачке и живину,  

поштујући рокове за унос истих 

- води аналитичку евиденцију материјала, ситног инвентара, ауто гума, амбалаже и трговачке робе (залихе) 

- води аналитичку евиденцију добављача, купаца и личних доходака 

- прима рачуне добављача, врши израду калкулација и припрема налоге или инструменте за исплату обавеза 

према добављачима и врши формалну, суштинску и рачунску контролу примљених докумената 

- води благајну готовог новца и бензинских бонова 

- преузима готов новац за услуге грађанима и другим лицима – пријем пазара и стара се о уплати истог на 

текући рачун предузећа 

- стара се о исплати дневница и осталих трошкова на основу налога за исплату 

- на крају месеца врши раздужење бензинских бонова по возачима и возилима 

- одговоран је за усаглашавање стања аналитике са главном књигом, предузима мере за њихово 

рашчишћавање 

- одговоран је за тачност и ажурност података и евиденције коју води,  

- врши обрачунавање, усаглашавање и штампање групног месечног 

 извештаја ветеринара о издатим уверењима 

- врши проверу, обрачун и фактурисање ветеринарско-санитарних прегледа приликом транспорта 

 животиња за ветеринаре који издају транспорт 

- врши издавање и штампање блоковске робе за спровођење програма мера, 

 води евиденцију о издатим блоковима, потврдама и обрасцима 

- врши требовање блоковске робе, материјала и документације за Програм мера 

- води рачуна о документацији, чува и архивира потврде 

- ради месечни извештај за Програм мера, који је претходно усагласио са 

 документацијом на терену и надлежним Институтом 

- води аналитичко стање материјала за Програм мера, ушних маркица, 

чипова за обележавање, вакцина, лекова 

- обавештава руководиоца о свакој промени везаној за спровођење Програма мера 

- пружа први ниво подршке ветеринарима и вет. тех. на терену 

- врши исправке пасоша за животиње преко регионалне канцеларије, подноси захтеве 

 регионалној канцеларији за исправке података 

- врши наручивање дупликата ушних маркица преко базе података за говеда којима је испала ушна маркица 

са ува, а на основу претходно попуњене и оверене пријаве ветеринара 

- води евиденцију ветеринарског материјала ( ушних маркица, потврде и блоковне робе) 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
44 

Радна јединица   Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба заједничких послова 1 

Назив послова Оператер на позивима корисника 

Сврха послова   
Правовремено, дневно информисања о раду 

Установе 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 
Струка и смер Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

IV степен стручне 

спреме, односно средње 

стручнo образовање у 

трајању од три/четири 

године  

Ветеринарска 

 

 

1. Положен стручни испит 

2. Возачки испит Б категорије 

Обављен 

приправнички 

стаж 

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Шеф службе заједничких послова 

2. Директор 
  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 - прима телефонске позиве корисника и пружа тражена обавештења 

- обавештава кориснике о дежурним амбулантама и дежурним ветеринарима 

- даје стручне савете у оквиру своје стручне квалификације и усмерава корисника на 

ветеринара ако то није у могућности                                                                                                                                                                                                                                                       

- позива и усмерава ветеринаре на захтеве корисника 

- обавља послове ветеринарског техничара  

- обавља ветеринарске послове редовног и пасивнод дежурства у седишту Установе 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
45 

Радна јединица  

Број 

извршилаца 

Служба-

Амбуланта 
Служба заједничких послова 

1 

Назив послова 
Радник на обезбеђењу и одржавању  

Сврха послова Обављање помоћних и послова обезбеђења 

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. 

спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 

Радно 

искуство 

Основно 

образовање  
 

 

1. Инвалид рада-послове  

обавља у првој и другој смени 

  

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Шеф службе заједничких 

послова 

2. Директор 

  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 

- врши послове пријема корисника и обезбеђења амбуланата Установе  

 

- врши послове домара (одржавање без одржавања електричних уређаја и инсталација) у објектима 

Установе  

- врши послове одржавања дворишта свих амбуланти у Установи 
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Јавна установа ''Ветеринарска станица Крушевац'' Крушевац Лист 

број 
46 

Радна јединица   Број извршилаца 

Служба-Амбуланта Служба заједничких послова 1 

Назив послова Помоћни радник 

Сврха послова Обављање помоћних послова у седишту Установе  

Потребни услови за обављање послова 

Степен стр. спреме, 

одн. образовања 

Струка и 

смер 
Посебни захтеви за обављање 

послова 
Радно искуство 

Основно образовање    
 

  

Надређени послови Непосредно подређени послови 

1. Шеф службе заједничких послова 

2. Директор 
  

Послови са посебним овлашћењима и одговорностима   

Послови са повећаним ризиком   

Послови на којима се рад обавља са непуним радним временом   

Опис послова-Најважније надлежности  

 

 

 

- обављање свих помоћних послова у процесу рада 

- одржавање хигијене у радним и помоћним просторијама Установе 

- обављање и других помоћних послова по налогу непосредног и виших руководилаца и 

одговоран је за квалитет и квантитет обављеног посла и за правилно коришћење поверених 

средстава за рад 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12.  

Ступањем на снагу овог правилника директор ће са запосленима закључити уговоре о 

раду, односно анексе уговора, под условима утврђеним овим правилником, у складу са 

Законом и Колективним уговором Установе.  

Члан 13.  

За све што није регулисано овим правилником примењују се одговарајуће одредбе Закона 

и Колективног уговора Установе.  

Члан 14.  

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова, број __________ од 01.08.2011. године.  

Члан 15.  

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли 

Установе.  

 

У Крушевцу                                                                                          Директор 

___________год.                                                                Саша Анђелковић, др.вет.мед. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








