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Медицина

ве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
бити објављени на сајту Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Контакт телефон: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Универ-
зитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место... (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН”

Ковин, Цара Лазара 253

1. Доктор медицине
на одређено време због повећаног 
обима посла, најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца. Кандидати морају предати: кратку био-
графију (CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном високом образовању у звању наведе-
ном у огласу.

2. Медицинска сестра – техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време 

до повратка запослене са трудничког, 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца. Кандидати морају предати: кратку био-
графију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем образовању у звању наведе-
ном у огласу. 

ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих подата-
ка, кандидат треба да да своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на следећу адресу: Цара Лаза-
ра 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви 
Болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа код Националне службе 
за запошљавање. Изабрани кандидати су у обавези 
да доставе лекарско уверење о општој здравственој 
способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ”
Бабушница

Доктор медицине
на одређено време до 31.10.2021. 
године, у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника и 

запослених са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком здравственом заштитом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, лиценца или решење о 
упису у именик Лекарске коморе, 6 месеци рада 
у звању доктора медицине. Уз пријаву на оглас 
кандидат треба да приложи: кратку биографију, 
фотокопију или очитану биометријску личну карту, 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме), диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценцу, доказ о радном искуству (фотокопија рад-
не књижице, уговора о раду, или потврде о раду 
или другом виду ангажовања), писану сагласност 
(својеручно) за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Дом здравља „Др Јован Ристић” 
у Бабушници. Документацију доставити у овереним 
фотокопијама. Достављена документација се не 
враћа. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Оглас 
ће бити објављен и на огласној табли и интернет 
презентацији послодавца и веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве се могу доста-
вити лично или слати на адресу: Дом здравља „Др 
Јован Ристић” Бабушница, Ивице Миладиновића 2, 
18330 Бабушница, са назнаком „Пријава на оглас”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ”
Бабушница

1) Доктор медицине – изабрани 
лекар

на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог, за 

рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника и запослених 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, лиценца или решење о 
упису у именик лекарске коморе, 6 месеци рада у 
звању доктора медицине.

2) Виша медицинска сестра – 
техничар

на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене, у 
поливалентној патронажи, за рад 
у Служби за здравствену заштиту 

предшколске и школске деце и жена са 
поливалентном патронажом и дечијом и 

превентивном стоматологијом

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: завршено високо образовање: 
на основним студијама првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање две годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, положен струч-
ни испит, лиценца или решење о упису у именик 
Коморе медицинских сестара и техничара, 6 месеци 
рада у звању више, односно струковне медицинске 
сестре.

3) Спремач/спремачица
на одређено време до 31.10.2021. 

године, због повећаног обима посла, 
за рад у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и друге сличне 

послове

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: завршено основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат у зависности 
од радног места за које конкурише треба да при-
ложи: кратку биографију; фотокопију или очитану 

биометријску личну карту; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
диплому о стеченој стручној спреми; уверење о 
положеном стручном испиту (за радна места под 1 
и 2); лиценцу (за радна места под 1 и 2); доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице, уго-
вора о раду, или потврде о раду или другом виду 
ангажовања). Документацију доставити у овереним 
фотокопијама. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Оглас ће бити објављен и на оглас-
ној табли и интернет презентацији послодавца и 
веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти, са 
назнаком „Пријава на оглас”, и навођењем радног 
места за које се конкурише, лично или поштом, на 
адресу: Дом здравља „Др Јован Ристић” Бабушница, 
Ивице Миладиновића 2, 18330 Бабушница. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево

тел. 017/669-195

Доктор медицине
на одређено време до 30.09.2021 

године, за рад у Служби за ЗЗ одраслих 
у ДЗ Прешево, као и амбулантама и 

здравственим станицама ДЗ Прешево
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 
24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014, 
13/17 и 113/17) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља Прешево број 391 од 23.03.2018. 
године; високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, стручни 
испит, лиценца за рад, најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа 
биће позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу: Дом здравља Прешево, 15. 
новембар 88, 17523 Прешево. 

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ” 

ЛАЗАРЕВАЦ
Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи и служби здравствене заштите 
одраслих грађана

3 извршиоца

Опис послова: Обавља послове доктора медицине у 
служби хитне медицинске помоћи и служби здравс-
твене заштите одраслих грађана у складу са прави-
лима из домена своје струке и занимања.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит за звање доктора медицине; посе-
довање важеће лиценце за рад, односно решења 
о упису у именик Лекарске коморе. Кандидати уз 
писмену пријаву достављају: оверену копију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; оверену 


