
         Број: 2495    
  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  НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ  са  пуним  радним  временом, 
изабрани су кандидати за обављање послова: 
 
  ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 

‐ Доктор медицине Одсека за конзервативно лечење Службе за урологију ‐ Срђан 
Штеровић из Лесковца. 

‐ Доктор медицине Одсека за специјалистичко‐консултативну делатност Службе за 
општу хирургију ‐ Коцић Златко из села Номаница. 

‐ Доктор  медицине  Одсека  за  колекцију  и  конзервацију  крви  и  васпитно‐
мотивациони  рад  Службе  за  трансфузију  крви  ‐  Коцић  Мирослав  из  села 
Номаница. 

 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТИ 
‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  у  интензивној  нези  нивоа  2  Одсека  за 

интензивну  негу  Одељења  за  ургентна  хируршка  обољења  Службе  за  општу 
хирургију  ‐ Алексић Јован из села Власе. 

‐ Виши физиотерапеут Одсека за продужено лечење и рехабилитацију Службе за 
физикалну медицину и рехабилитацију ‐ Величковић Саша из Лесковца 

 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Дневне  болнице  Службе  за  психијатрију  ‐ 

Живковић Александар из Лесковца. 
‐ Медицинска сестра/техничар у интервентним процедурама Одсека за инвазивну 

кардиолошку  дијагностику  Одељења  за  кардиоваскуларне  болести  Службе  за 
интерну  медицину  са  дерматовенерологијом  ‐  Станковић  Миљан  из  села 
Синковце и Филиповић Никола из Лесковца. 

‐ Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у 
операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију  ‐ 
Стаменковић Милена из Лесковца. 

‐ Медицинска  сестра/техничар  у  хемодијализи  Одсека  за  специјалистичко‐
консултативну делатност са дневном болницом Службе за нефрологију са центром 
за дијализу ‐ Тодоровић Ратко из села Горње Стопање. 

‐ Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за специјалну биохемију Службе 
за лабораторијску дијагностику ‐ Стаменковић Предраг из села Жабљане. 
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ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ 
‐ Руководилац  послова  инвестиционог  и  техничког  одржавања  / шеф Одсека  за 

одржавање објеката Службе за  техничке и друге послове    ‐ Митровић Ненад из 
Лесковца. 

‐ Службеник  за  послове  одбране,  заштите  и  безбедности  /  шеф  Одсека  за 
обезбеђење  и  противпожарну  заштиту  Службе  за  техничке  и  друге  послове  ‐
Јовановић Марјан из Лесковца. 

 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

  Општа  болница  Лесковац  је  расписала  јавни  оглас  за  пријем  у  радни  однос  на 
неодређено време за попуну упражњених радних места. 

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

Пријаве на оглас поднели су: 
 

  ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ 
‐ Доктор  медицине  Одсека  за  конзервативно  лечење  Службе  за  урологију  32 

кандидата; 
‐ Доктор медицине Одсека за специјалистичко‐консултативну делатност Службе за 

општу хирургију 32 кандидата; 
‐ Доктор  медицине  Одсека  за  колекцију  и  конзервацију  крви  и  васпитно‐

мотивациони рад Службе за трансфузију крви 37 кандидата; 
 

ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТЕ 
‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  у  интензивној  нези  нивоа  2  Одсека  за 

интензивну  негу  Одељења  за  ургентна  хируршка  обољења  Службе  за  општу 
хирургију 33 кандидата; 

‐ Виши физиотерапеут Одсека за продужено лечење и рехабилитацију Службе за 
физикалну медицину и рехабилитацију 28 кандидата; 

 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИЧАРЕ 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Дневне  болнице  Службе  за  психијатрију  126 

кандидата; 
‐ Медицинска сестра/техничар у интервентним процедурама Одсека за инвазивну 

кардиолошку  дијагностику  Одељења  за  кардиоваскуларне  болести  Службе  за 
интерну медицину са дерматовенерологјом 132 кандидата; 

‐ Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у 
операционом  блоку  и  интензивној  нези  Службе  за  ортопедију  и  трауматологију 
109 кандидата; 

‐ Медицинска  сестра/техничар  у  хемодијализи  Одсека  за  специјалистичко‐
консултативну делатност са дневном болницом Службе за нефрологију са центром 
за дијализу 117 кандидата; 

‐ Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за специјалну биохемију Службе 
за лабораторијску дијагностику 35 кандидата; 
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ЗА ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ 
‐ Руководилац  послова  инвестиционог  и  техничког  одржавања  / шеф Одсека  за 

одржавање објеката Службе за техничке и друге послове 5 кандидата; 
‐ Службеник  за  послове  одбране,  заштите  и  безбедности  /  шеф  Одсека  за 

обезбеђење  и  противпожарну  заштиту  Службе  за  техничке  и  друге  послове  9 
кандидата; 

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

испуњавали услове огласа су одбачене. 
  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 


