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         Број: 2497     
  Дана: 27.02.2020. год. 
         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  22.01.2020.  године,  директор  Опште  болнице 
Лесковац донео је следећу 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

  За  пријем  у  радни  однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА  у 
трајању  од  24  месеца  са  пуним  радним  временом,  изабрани  су  кандидати  за  обављање 
послова: 
 

ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТИ 
 

‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  на  неонатологији  Кабинета  за  контролу  и 
праћење  ризичне  новорођенчади  Одељења  за  неонатологију  Службе  за 
гинекологију и акушерство ‐ Станковић Јелена из Лесковца 

‐ Виша медицинска сестра/техничар Одсека за дечју хирургију Одељења за општу 
хирургију  Службе  за  општу  хирургију  ‐  Стаменковић  Валентина  из  села  Велика 
Копашница 

‐ Виша медицинска  сестра/техничар Одсека за  токсикологију Службе за пријем и 
збрињавање ургентних стања ‐ Јовановић Данијела из села Чукљеник 

‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  ургентни  медицински  транспорт 
Службе  за  пријем  и  збрињавање  ургентних  стања  ‐  Бранковић Милица  из  села 
Драшковац 

‐ Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну 
медицину и рехабилитацију ‐ Цветковић Наталија из Лесковца 

‐ Виши физиотерапеут Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење ‐ 
Цекић Далибор из села Печењевац 

 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ 
 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  капљичне  инфекције  службе  за 

инфективне болести ‐ Ценић Маја из села Дрћевац 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  ендоскопску  хирургију  Одељења  за 

абдоминалну  хирургију  Службе  за  општу  хирургију  ‐  Ристић  Никола  из  села 
Печењевац 

‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  специјалистичко‐консултативну 
делатност  Службе  за  ортопедију  и  трауматологију  ‐  Трајковић  Александар  из 
Вучја 



 2

‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  специјалистичко‐консултативну 
делатност Службе за општу хирургију ‐ Величковић Александра из Лесковца 

‐ Медицинска  сестра/техничар Одсека  за  интензивну  негу  –  Коронарна  јединица 
Одељења  за  кардиоваскуларне  болести  Службе  за  интерну  медицину  са 
дерматовенерологијом ‐ Тошић Лазар из села Тулово. 

 
 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
  Због  привремено  повећаног  обима  посла,  Општа  болница  Лесковац  је  расписала 
јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 месеца. 

Јавни  оглас  објављен  је  на  интернет  сајту  Министарства  здравља  дана  22.01.2020. 
године.  

Пријаве на оглас поднели су: 
 
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТЕ 

 
‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  на  неонатологији  Кабинета  за  контролу  и 

праћење  ризичне  новорођенчади  Одељења  за  неонатологију  Службе  за 
гинекологију и акушерство 29 кандидата 

‐ Виша медицинска сестра/техничар Одсека за дечју хирургију Одељења за општу 
хирургију Службе за општу хирургију 32 кандидата 

‐ Виша медицинска  сестра/техничар Одсека за  токсикологију Службе за пријем и 
збрињавање ургентних стања 29 кандидата  

‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  ургентни  медицински  транспорт 
Службе за пријем и збрињавање ургентних стања 27 кандидата 

‐ Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну 
медицину и рехабилитацију 26 кандидата 

‐ Виши физиотерапеут Одсека за  геријатрију Службе за продужену негу и лечење 
24 кандидата 

 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ 
 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  капљичне  инфекције  службе  за 

инфективне болести 109 кандидата 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  ендоскопску  хирургију  Одељења  за 

абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију 109 кандидата 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  специјалистичко‐консултативну 

делатност Службе за ортопедију и трауматологију 110 кандидата 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  специјалистичко‐консултативну 

делатност Службе за општу хирургију 111 кандидата 
‐ Медицинска  сестра/техничар Одсека  за  интензивну  негу  –  Коронарна  јединица 

Одељења  за  кардиоваскуларне  болести  Службе  за  интерну  медицину  са 
дерматовенерологијом 111 кандидата 

 
 
Неблаговремене  пријаве,  непотпуне  пријаве,  као  и  пријаве  кандидата  који  нису 

испуњавали услове огласа су одбачене. 



 3

  Разматрајући  све  приспеле  пријаве,  а  након  разговора  са  кандидатима,  о  чему  су 
сачињени записници, 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,  
‐ архиви.  
                                                                                                                            
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р 
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ 
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић 


