
   

 

Број:  01-570 

Датум: 08.07.2015.године 

 
 На основу чл. 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република 

Србија, аутономсна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 01/2015), 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 и Одлуке 

Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-683/2015-02 од 30.06.2015.године, Директор Клинике за 

стоматологију Ниш донео је следећу   

 

О Г Л А С  
ЗА ПРИЈЕМ 2 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА И 2 НЕМЕДИЦИНСКА РАДНИКА У РАДНИ 

ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ 
ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЕЋАЊА ОБИМА РАДА 

 

I 
 Оглашава се пријем 2  здравствена радника и 2 немедицинска радника у радни однос на одређено 

време са пуним радним временом због привременог повећања обима рада на пословима: 

- 1 (једног) извршиоца – зубног техничара, са пуним радним временом у Служби за стоматолошку 

протетику,  

- 1 (једног) извршиоца – зубног техничара, са пуним радним временом у Служби за ортопедију 

вилица,  

- 1 (једног) извршиоца – хигијеничара-помоћног болничара, са пуним радним временом у Служби за 

максилофацијалну хирургију са стационаром,  

- 1 (једног) извршиоца – хигијеничара, са пуним радним временом у Служби за правне, економске, 

техничке и друге сличне послове. 

 

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 са припадајућим изменама:  
1. за радно место зубног техничара у Служби за стоматолошку протетику: 

- средња медицинска школа – одсек зубних техничара,  

- положен стручни испит,  

- најмање 6 месеци радног искуства на пословима зубног техничара у здравственој установи или 

приватној пракси,  

- пожељно је додатно практично знање и завршене едукације за специфичне радове из области протетске 

зубне технике. 

Опис посла: 

-  израда и анализа студијских модела за све врсте зубних надокнада, 

- израда анатомских и радних модела, 

- израда индивидуалних кашика и загрижајних шаблона, 

- израда репаратура за све врсте зубних надокнада,  

- обрада и полирање до финалне форме свих зубних надокнада, 

- ради остале послове из области стоматолошке протетике, 

- припрема учила за процес наставе, 

- израђује радне и студијске одливке алгинатома, гипса, елестомерима и сл. на основу  функционалних и 

других отисака, 

- моделира круне зуба, мостова, парцијалних и тоталних протеза, 

- поставља одливке, топи и лије, полимеризује, обрађује и полира и спроводи поступак при изради 

круница, мостова, парцијалних и тоталних протеза, 

- води евиденцију пријема и тока извођења радова, утрошка племенитих метала и доставља одговарајуће 

извештаје о утрошку, 
- стара се о одржавању алата, инструмената, машина и других уређај, 

- заједно са сарадницима, одговоран је за исправност и правилно коришћење стоматолошке опреме, 

- ради и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа лабораторије и начелника одељења. 

 

 



   

 
2. за радно место зубног техничара у Служби за ортопедију вилица: 

- средња медицинска школа – одсек зубних техничара,  

- положен стручни испит,  

- најмање 6 месеци радног искуства на пословима зубног техничара у здравственој установи или 

приватној пракси,  

- пожељно је додатно практично знање и завршене едукације за специфичне радове из области 

ортодонтске зубне технике. 

Опис посла: 

- израда и анализа студијских модела за све врсте зубних надокнада, 

- израда анатомских и радних модела, 

- израда индивидуалних кашика и загрижајних шаблона, 

- израда репаратура за све врсте зубних надокнада,  

- обрада и полирање до финалне форме свих зубних надокнада, 

- ради остале послове из области стоматолошке протетике, 

- припрема учила за процес наставе, 

- израђује радне и студијске одливке алгинатома, гипса, елестомерима и сл. на основу  функционалних и 

других отисака, 

- моделира круне зуба, мостова, парцијалних и тоталних протеза, 

- поставља одливке, топи и лије, полимеризује, обрађује и полира и спроводи поступак при изради 

круница, мостова, парцијалних и тоталних протеза, 

- води евиденцију пријема и тока извођења радова, утрошка племенитих метала и доставља одговарајуће 

извештаје о утрошку, 

- стара се о одржавању алата, инструмената, машина и других уређај, 

- заједно са сарадницима, одговоран је за исправност и правилно коришћење стоматолошке опреме, 

- ради и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа лабораторије и начелника одељења. 

 

3. за радно место хигијеничара-помоћног болничара у Служби за максилофацијалну хирургију са 

стационаром: 
- завршена осмогодишња школа,  

- најмање 3 године радног стажа у здравственој установи или приватној пракси на пословима одржавања 

хигијене и помоћи у нези лежећих болесника. 

Опис посла: 

- обавља мање сложене послове у Служби, 

- учествује у преузимању болесника, 

- одржава апарате у сали,   

- одржава личну хигијену болесника, 

- води болеснике на прегледе, 

- одржава опрему и средства за рад,   

- обавља и друге послове по налогу одговорне сестре и начелника Службе за максилофацијалну 

хирургију. 

 

4. за радно место хигијеничара у Служби за правне, економске, техничке и друге сличне послове: 

- завршена осмогодишња школа,  

- пожељно радно искуство у здравственој установи или приватној пракси на пословима одржавања 

хигијене. 

Опис посла: 
- ради на одржавању хигијене радних просторија, докторксих соба, споредних просторија, ходника, 

чекаоница, лабораторија и радионица, 

- у стационарном делу Клинике, ради на одржавању хигијене болесничких соба, 

- ради на одржавању хигијене санитарних чворова, 

- ради на одржавању хигијене круга око Клинике, 

- врши дезинфекцију подних површила, 

- чисти и пере радне површине, 

- прање прозора и врата, 

- ради на одржавању зелених површина око Клинике и цвећа на Клиници, 

- у зимском периоду ради на рашчишћавању снега око Клинике и са зграде Клинике,  

- врши одлагање отпада, 

- по потреби припрема и послужује кафу, сокове и остале напитке,  

- по потреби преноси прљав веш из Службе и доставља чист,  

- преноси материјал за одржавање хигијене и обавља друге физичке послове, 



   

 
- ради и друге послове по налогу главне сестре Клинике и помоћника директора. 

 
 Кандидати/кандидаткиње за које се прегледом достављене документације утврди да испуњавају 

наведене услове могу бити позвани на разговор или практичну проверу знања и вештина.   

 

III 
 Уз пријаву је обавезно доставити оригинал документацију или оверене копије следеће документације:  

- Диплома о стеченом образовању,  

- Уверење о положеном стручном испиту (за радно место зубног техничара), 

- Уверење о досадашњем укупном радном стажу код претходних послодаваца на радном месту за које 

конкурише а где је то предвиђено условима огласа, 

- 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. 

 

 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 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 и 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). 

 

  

 

 


