Број систематизованих радних места према нивоу квалфикација
Шифарник нивоа и врста
Шифарник степена стручне спреме
квалификација
Шифра врсте
Скраћени опис
Степен
0
Без завршеног основног образовања (без квалификације)
1
Ниво 1 (основно образовање)
I
Ниво 2 (стручно оспособљавање до 1 године)
2
Ниво 2 (образовање за рад до 2 године – стручно или неформално
II
образовање од 120 – 360 сати обуке)
Ниво 3 (средње стручно образовање, 3 године или неформално
2
III
образовање од најмање 960 сати обуке)
1
Ниво 4 (средње гимназијско образовање - опште, 4 године)
IV

2

Ниво 4 (средње стручно и уметничко образовање, 4 године)

3
4
3
4

3
4
3

Ниво 6, подниво 6.1 (ОАС, 180 ЕСПБ)
Ниво 6, подниво 6.1 (ОСС, 180 ЕСПБ)
Ниво 6, подниво 6.2 (ОАС, 240 ЕСПБ)
Ниво 6, подниво 6.2 (ССС, 240 ЕСПБ)
Ниво 5 (мајсторско или специјалистичко образовање – стручно, од 1 до
2 године или неформално образовање од најмање шест месеци)
Ниво 7, подниво 7.1 (ИАС или МАС, 300 - 360 ЕСПБ)
Ниво 7, подниво 7.1 (МСС, 300 ЕСПБ)
Ниво 7, подниво 7.2 (САС, +60 ЕСПБ)

3

Ниво 8 (докторске студије - академске, +180 ЕСПБ)

VIII

2

У К У П Н О:

VI-1
VI-2

Број систематизованих радних места
72 техничка и помоћна радника;
1 болничар;
3 административна радника;
20 техничких и помоћних радника
403 здравствених радника са средњом
стручном спремом;
36 администативних радника;
6 техничких радника

/

106 здравствених радника са вишом
стручном спремом;
9 административних радника;
4 техничка радника;

V

2 техничка радника;

VII-1
/
VII-2

196 доктора медицине;
8 фармацеута;
3 сарадника;
8 административних радника;
1 технички радник;
878

Број запослених на неодређено и одређено време који се финансирају из средстава Републичког фонда по основу Кадровског плана за КБЦ „Бежанијска коса“-Београд:
Доктори медицине
Фармацеути, фармацеути-биохемичари
Здравствени радници са ВШС и ССС
Здравствени сарадници са ВСС, ВШС и ССС
Немедицински радници (укупно):
Административни радници
Технички и помоћни радници
У К У П Н О:

Неодређено време
196
8
510
3

Одређено време
5
/
10
/
161

56
105
878

/
/
15

Укупан број запослених на неодређено и одређено време према нивоу квалификација
на дан 26.11.2021.
Шифарник нивоа и врста
квалификација*
Шифра врсте
0
1
2

2

1

Шифарник степена стручне спреме
Скраћени опис
Без завршеног основног образовања (без квалификације)
Ниво 1 (основно образовање)
Ниво 2 (стручно оспособљавање до 1 године)
Ниво 2 (образовање за рад до 2 године – стручно или неформално
образовање од 120 – 360 сати обуке)
Ниво 3 (средње стручно образовање, 3 године или неформално
образовање од најмање 960 сати обуке)

Степен
I

1 болничар;

0

III

3 административна
радника;
18 техничких и
помоћних радника

4 техничка и
помоћна радника;

Ниво 4 (средње гимназијско образовање - опште, 4 године)

2

Ниво 4 (средње стручно и уметничко образовање, 4 године)

3

Ниво 6, подниво 6.1 (ОАС, 180 ЕСПБ)

VI-1

4
3
4

VI-2

3
4
3

Ниво 6, подниво 6.1 (ОСС, 180 ЕСПБ)
Ниво 6, подниво 6.2 (ОАС, 240 ЕСПБ)
Ниво 6, подниво 6.2 (ССС, 240 ЕСПБ)
Ниво 5 (мајсторско или специјалистичко образовање – стручно, од 1 до
2 године или неформално образовање од најмање шест месеци)
Ниво 7, подниво 7.1 (ИАС или МАС, 300 - 360 ЕСПБ)
Ниво 7, подниво 7.1 (МСС, 300 ЕСПБ)
Ниво 7, подниво 7.2 (САС, +60 ЕСПБ)

VII-1
/
VII-2

3

Ниво 8 (докторске студије - академске, +180 ЕСПБ)

VIII

У К У П Н О:

61 техничка и помоћна
15 техничких и
радника;
помоћних радника;

II

IV

2

Број запослених на Број запослених на
неодређено време
одређено време

16 здравствених
396 здравствених
радника са средњом
радника са средњом
стручном спремом;
стручном спремом;
1 административни
33 администативних
радник;
радника;
1 технички и
5 техничких радника
помоћни радник;

/

102 здравствених
радника са вишом
стручном спремом;
9 административних
радника;
3 техничка радника;

V

2 техничка радника;

4 здравствена
радника са вишом
стручном спремом;
1 административни
радник;

192 доктора
медицине;
7 фармацеута;
24 доктора
2 сарадник – психолог;
медицине;
1 социјални радник; 2 административна
7 административних
радника;
радника;
1 технички радник;

843

68

Број радно ангажованих лица по основу ангажовања (рад ван радног односа);


9

Укупан број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по било ком основу у претходној календарској години


54

Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у претходној календарској години;


60 на неодређено време и 92 на одређено време = 152

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70 % у текућој календарској години:





























1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 08.01.2021
1 на одређено време – технички радник ССС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 15.01.2021.
4 на неодређено време- здравствених радника ССС (1 СМС од 16.01.2021.; 2 СМС од 20.01.2021. и 1 СМС од 21.01.2021.)
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (замена привремено одсутног запосленог) од 23.01.2021.
2 на одређено време – здравствених радника ССС (замена привремено одсутних запослених) од 27.01.2021.
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (замена привремено одсутног запосленог) од 27.01.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 28.01.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 02.02.2021.
1 на неодређено време – доктор медицине VII2 од 03.02.2021. примљен на неодређено (1 доктор медицине VII2 раскинуо радни однос са 02.02.2021.)
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (уговорен по основу члана 3 став 7 КП за 2020. – ЦОВИД-19) са 02.03.2021. истек радног односа из разлога немогућности
кружења у оквиру специјализације
2 на одређено време – доктор медицине VII2 (замена привремено одсутних запослених) од 04.03.2021. до 12.03.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 09.03.2021.
1 на одређено време – технички радник НСС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 22.03.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 22.03.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 25.03.2021.
2 на одређено време – здравствени радник ССС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје од 29.03.2021. 4 КП и замена привремено одсутног запосленог
30.03.2021.)
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 30.03.2021.
1 на неодређено време – доктор медицине VII2 од 01.04.2021. примљен на неодређено (1 доктор медицине VII2 раскинуо радни однос са 18.03.2021.)
2 на одређено време – здравствених радника ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 01.04.2021. и 02.04.2021.
1 на неодређено време – доктор медицине VII2 од 04.04.2021. примљен на неодређено (1 доктор медицине VII2 раскида радни однос са 08.04.2021.)
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (члан 3 став 7 КП за 2020. – ЦОВИД-19) од 13.04.2021.
2 на одређено време – здравствених радника ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 19.04.2021. и 20.04.2021.
1 на одређено време – здравствени радник В14ШС (замена привремено одсутног запосленог) од 05.05.2021.
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 07.05.2021.
1 на одређено време – административни радник ССС (уговорен са РФЗО по основу реализацији тачке 3. КП ЗУ) од 11.05.2021.
2 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 12.05.2021. и 15.05.2021.
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 17.05.2021.
1 на одређено време – технички радник ССС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 18.05.2021.











































1 на неодређено време – доктор медицине VII2 од 24.05.2021. примљен на неодређено
1 на одређено време – технички радник НСС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 25.05.2021.
1 на одређено време – технички радник НСС (повећан обим посла – на терет сопствених средстава) од 25.05.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 25.05.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 31.05.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ВШС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 31.05.2021.
2 на одређено време – здравствениh радникa ССС (замена привремено одсутних запослених) од 01.06.2021.
1 на одређено време – технички радник НСС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 02.06.2021.
1 на одређено време – технички радник НСС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 08.06.2021.
8 на неодређено време- здравствених радника ССС (8 СМС од 09.06.2021.)
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 16.06.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 23.06.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 29.06.2021.
2 на неодређено време – доктор медицине VII2 од 01.07.2021. примљени на неодређено
8 на неодређено време- здравствених радника ССС (7 СМС од 02.07.2021. и 1 СМТ од 08.07.2021.)
1 на одређено време – административни радник ВСС (повећан обим посла – на терет сопствених средстава) од 12.07.2021.
1 на неодређено време – доктор медицине VII1 од 14.07.2021. примљен на неодређено
2 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 21.07.2021. и 22.07.2021.
1 на неодређено време – доктор медицине VII2 од 26.07.2021. примљен на неодређено
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 28.07.2021.
3 на одређено време – здравствених радника ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 03.08.2021., 04.08.2021. и 06.08.2021.
1 социјални радник од 09.08.2021. примљен на неодређено
1 на неодређено време- здравствени радника ССС (1 СМС од 13.08.2021.);
1 на неодређено време – доктор медицине VII2 од 18.08.2021. примљен на неодређено
3 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 18.08.2021.; 18.08.2021. и 20.08.2021.
1 на одређено време – технички радник ССС – III степен – кувар (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 23.08.2021.
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (замена привремено одсутног запосленог) од 30.08.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 01.09.2021.
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (замена привремено одсутног запосленог) од 01.09.2021.
1 на одређено време – технички радник НСС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 06.09.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ВШС (замена привремено одсутног запосленог) од 13.09.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (уговорен са РФЗО по основу тачке 3. став 7 КП) од 14.09.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ВШС (замена привремено одсутног запосленог) од 20.09.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (уговорен са РФЗО по основу по основу тачке 3. став 7 КП) од 20.09.2021.
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (замена привремено одсутног запосленог) од 24.09.2021.
3 на одређено време – доктор медицине VII1 (повећан обим посла на терет сопствених средстава) од 24.09.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (уговорен са РФЗО по основу тачке 3. став 7 КП) од 20.09.2021.
1 на одређено време – здравствени радник ССС (уговорен са РФЗО по основу тачке 3. став 7 КП) од 04.10.2021.
2 на одређено време – технички радник НСС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 07.10.2021. и 08.10.2021.
1 на одређено време – доктор медицине VII1 (повећан обим посла на терет сопствених средстава) од 11.10.2021.
1 на одређено време – технички радник НСС (уговорен са РФЗО по основу тачке 4 алинеје 4 КП) од 11.10.2021.







2 на одређено време – здравствених радника ССС (замена привремено одсутног запосленог) од 11.10.2021. и 15.10.2021.
2 на одређено време – доктора медицине VII1 (повећан обим посла на терет сопствених средстава) од 20.10.2021.
1 на одређено време – технички радник ССС – III степен – возач (повећан обим посла на терет сопствених средстава) од 20.10.2021.
13 на неодређено време- здравствених радника ССС (СМС) од 20.10.2021.
1 психолог од 26.10.2021. примљен на неодређено

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години:



/ на неодређено време
/ на одређено време

