РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
Ул. Јохана Јоханесона бб
Дана: 17.03.2021.године

На основу члана 7. 8. и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Сл.гласник
РС“, бр.96/19), члана 23. Став 1. тачка 1. Статута Дома здравља Рековац, а у складу
са Кадровским планом за Дом здравља Рековац, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2021.године,
в.д. директора Дома здравља Рековац, дана 17.03.2021.године, расписује:
ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
1.
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време, на замени
привремено одсутне запослене, на период до 6 месеци:
а) доктор медицине у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, јединица
хитне медицинске помоћи – 1 (један ) извршилац

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за
заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови.
Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1а. су:




VII-1 степен стручне спреме -медицински факултет,
Положен стручни испит за звање доктора медицине,
Упис у лекарску комору Србије.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:







Својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове,
Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора
медицине,
Неоверену фотокопију личне карте,
Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме)
Решење о упису у лекарску комору Србије или лиценцу.

3.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Дом здравља Рековац.
4.
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства
здравља Републике Србије, као и на огласној табли Дома здравља Рековац.

5.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на web страници
Министарства здравља.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који
испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за доношење одлуке о пријему.
Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за
подношење пријава.
6.
Пријаве се подносе лично радним даном од 7,00-14,00 часова у Правној служби Дома здравља
Рековац или путем поште на адресу: Дом здравља Рековац, ул. Јохана Јоханесона бб, 35260
Рековац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор
медицине“
Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће
бити разматране.
Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос
само на њихов захтев.

В.д директора
Дома здравља
Рековац
Маја Вуловић, дипл
ецц

