
       РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ 

            Број: 1075 

         07.04.2022 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  

 

                                                     О Д Л У К У 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 30.09.2022 

године са пуним радним временом, изабрани су  кандидати за обављање 

послова   

- Виша медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи 

у Служби хитне медицинске помоћи – Анкица Јовић из Живкова 

- Виша медицинска сестра-техничар у Здравственој амбуланти бр. 

1 у Служби за здравствену заштиту одраслих – Јелена Стојановић 

из Мрштана  

 

- Медицинска сестра у амбуланти -  Здравствена амбуланта бр. 3  

Службе за здравствену заштиту одраслих Милица Величковић из 

Лесковца 

- Медицинска сестра у амбуланти -  Здравствена амбуланта бр. 4  

Службе за здравствену заштиту одраслих –  Марија Дунчић из 

Лесковца 

- Медицинска сестра у амбуланти -  Здравствена станица у 

Брестовцу  Службе за здравствену заштиту одраслих – Слађана 

Костадиновић из Међе 

- Медицинска сестра у амбуланти  у Служби за здравствену 

заштиту деце и школске деце у Одељењу за дијагностику, лечење 

и превентивну здравствену заштиту предшколске деце – Тијана 

Стаменковић из Винарца 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дом здравља Лесковац је расписао јавни оглас за пријем у радни 

однос на одређено време до 30.09.2022 године. 



            Јавни оглас објављен је  на интернет страници Министарства 

здравља 14.03.2022 год. 

Пријаве на оглас поднело је  за радна места  

- Виша медицинска сестра – техничар   – 12 кандидата  

- Медицинска сестра – техничар у амбуланти -56 кандидата  

Све пријаве кандидата за радно место Виша медицинска сестра 

техничар су благовремене и потпуне и испуњавају услове конкурса  

За радно место медицинска сестра – техничар услове конкурса 

испуњава 52 кандидата. 

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 

                                     

 

                                      Д И Р Е К Т О Р  

                      ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ 

                               __________________ 

                                    Др Славиша Божић 

 

 


