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Број: 01- 687 /1 

Датум:  10.09.2013.године  

 

 На основу чл.37 ст.3 Закона о раду ("Сл.гласник РС ", br. 24/05, 61/05, 54/2009 i 32/13), чл. 7  

Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија 

(„Сл.гласник РС“ број 36/2010), чл.23 ст.3 Статута Клинике за стоматологију Ниш, а у вези 

Кадровског плана за Клинику за стоматологију Ниш за 2013. годину Министарства здравља 

Републике Србије бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Директор Клинике за 

стоматологију Ниш донео је следећу   

 

ОДЛУКУ  

О ИЗБОРУ КАНДИДАТА 

 

1. По расписаном јавном огласу бр.01-619 од 12.08.2013.године за пријем у радни однос на 

одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних лица због 

коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета до повратка на 

рад, који је објављен на порталу Министарства здравља РС, Националне службе за 

запошљавање и Клинике за стоматологију Ниш, за обавељање послова стоматолошке 

сестре у Служби за парадонтологију и оралну медицину на Клиници за стоматологију 

Ниш,  

изабрана је кандидаткиња САВИЋ (СЛОБОДАНА) ЈЕЛЕНА,  

из Ниша, ул. Патриса Лумумбе 6/31 , по занимању стоматолошка сестра. 

 

2.  Радни однос са изабраном кандидаткињом засноваће се Уговором о раду, који ће 

закључити Директор и кандидаткиња, када Одлука о избору кандидата постане 

правноснажна.  

 

3. О резултатима избора кандидата у смислу тач.1 ове Одлуке потребно је обавестити све 

учеснике огласа.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Учесник огласа који је незадовољан Одлуком о избору 

кандидата може уложити приговор у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР 

 

 

                                                              Проф.др Драган Красић 

 

Решење доставити:  

- изабраној кандидаткињи 

- Начелници Службе за парадонтологију и оралну медицину 

- Служби за правне, економско-финансијске,техничке и друге сличне послове  

- Архиви       
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