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         Л е с к о в а ц 
 
 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 члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу 
објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли 
Националне службе за запошљавање дана 25.02.2021. године, директор Опште болнице 
Лесковац донео је следећу 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

 За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ 
ЗАПОСЛЕНИХ са пуним радним временом, за обављање послова спремачице Одсека за 
одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове изабрани су кандидати: 
 

1. Димитријевић Слађана, из Лесковца – до повратка Маринковић-Митровић 
Јовану, до повратка са одсуства  и 

2. Јовановић Слађана, из Горње Бунуше – до повратка Петровић Ане са одсуства. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Због замене одсутних запослених, на основу указане потребе, Општа болница 
Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време. 

Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 25.02.2021. 
године.  

Пријаве на оглас поднело је 11 кандидата. 
 Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да 
изабрани кандидати испуњавају све услове за заснивање радног односа по расписаном 
јавном огласу, па је стога 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.  

 
Д о с т а в и т и: 
- свим кандидатима,  
  објављивањем на интернет страници 
  Опште болнице Лесковац 
- архиви.  
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р 
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ 
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић 


