РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
Број: 981
31.03.2022 год.
Лесковац
На основу члана 9 став 3. Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019
и 58/2020 – Анекс И), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац, по огласу
објављеном на сајту Министарства здравља Републике Србије дана
14.03.2022 године, директор Дома здравља Лесковац донео је следећу
ОДЛУКУ
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 30.09.2022
године са пуним радним временом, изабрани су кандидати за обављање
послова
- Доктор Медицине изабрани лекар у Одељењу за здравствену
заштиту одраслог становништва Огранка Дома здравља у
Грделици - др Димитрије Цветковић из Грделице и др Маја
Стефановић из Велике Грабовнице
- Доктор Медицине изабрани лекар у Одељењу за здравствену
заштиту одраслог становништва Огранка Дома здравља у Вучју –
др Марина Лукић Арсић из Лесковца
- Доктор медицине у хитној медицинској помоћи – др Срђан
Станојевић из Добротина и др Милица Савић из Горње Јајне
- Доктор Медицине изабрани лекар у Служби за здравствену
заштиту одраслих Здравствена амбуланта бр. 3 - др Теодора
Цакић из Лесковца
- Доктор Медицине изабрани лекар у Служби за здравствену
заштиту одраслих Здравствена амбуланта бр. 5 - др Милош
Здравковић из Лесковца
- Доктор медицине у Кућном лечењу др Јулијана Поповић Секулић
из Лесковца
За пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог
са одсуства, са пуним радним временом изабран је кандидат за
обављање послова
- Доктор медицине изабрани лекар у Здравственој амбуланти
Печењевац, Службе за здравствену заштиту одраслих – др Милан
Момировић из Лесковца

Образложење
Дом здравља Лесковац је расписао јавни оглас за пријем у радни
однос на одређено време до 30.09.2022 године, и до повратка
запосленог са одсуства.
Јавни оглас објављен је на интернет страници Министарства
здравља 14.03.2022 год.
Пријаве на оглас поднело је – 18 кандидата
Све пријаве кандидата су благовремене и потпуне.
Разматрајући све приспеле пријаве, директор Дома здравља Лесковац
је оценио да изабрани кандидати испуњавају све услове за заснивање
радног односа по расписаном јавном огласу, па је с тога донео одлуку као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се поднети тужба
Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
ДОСТАВИТИ:
- Свим кандидатима
(објава на интернет страници Дома здравља)
- Архиви
ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
__________________
Др Славиша Божић

