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Број:  01-1124 

Датум: 16.09.2014.године 

 
 На основу 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 И 

Одлуке Директора бр. 01-1122 од 16.09.2014.године, 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,  Клиника за стоматологију Ниш расписује   

 

О Г Л А С  
ЗА ПРИЈЕМ 1 ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ  
ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕ 

 
I 

  

 Оглашава се пријем за 1 здравственог радника у радни однос на одређено време са пуним 

радним временом ради замене привремено одсутног лица због коришћења породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета до повратка на рад:  

- 1 (једног) извршиоца – медицинске сестре/теничара, са пуним радним временом у Служби за 

максилофацијалну хирургију са стационаром. 

 

II 
 

 Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом 

о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005) и Правилником о унутрашњој организацији рада и 

систематизацији радних места Клинике за стоматологију Ниш 459 од 11. 06. 2012. године:  

- Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара/техничара,  

- познавање информационих технологија ,  

- пожељно је радно искуство у струци. 

 Кандидати за које се прегледом достављене документације утврди да испуњавају наведене 

услове, у обавези су да полажу и писани тест из наведене стручне области за коју се кандидат 

пријавио, као додатни услов.   

 

III 

 Уз пријаву је обавезно доставити оригинал документацију или оверене копије следеће 

документације:  

- Диплома о стеченом средњешколском образовању,  

- Уверење о положеном стручном испиту  

- Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или 

Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), 

- Извод из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене 

презимена,  

- Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са наведеним радним искуством, адресом, контакт 

телефоном, e- mail адресом. 
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 Бодовање по критеријумима огласа извршиће Комисија, која ће бити одређена посебним 

решењем, а по извршеном бодовању формираће се ранг листа кандидата. Кандидати који уђу у ужи 

избор биће позвани на разговор. 

 Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним 

радним временом ради замене привремено одсутних запослених донеће директор Клинике за 

стоматологију Ниш. 

IV 

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 

здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.  

 

V 

 

 Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу Националне 

службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља Републике 

Србије и интерент страници Клинике за стоматологију Ниш. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.  

 

VI 

 

  Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: 

Клиника за стоматологију Ниш, Бул.др Зорана Ђинђића 52, 18 000 Ниш, са назнаком „За оглас“ .    

 Приложена документација за оглас се неће враћати кандидатима.  

 Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ 

ће резулати бити објављеии на сајту Клинике за стоматологију Ниш (www.kzsnis.rs). 

 

  

 


