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         Број: 2496     
  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  РАДИ  ЗАМЕНЕ  ОДСУТНИХ 
ЗАПОСЛЕНИХ са пуним радним временом, изабрани су кандидати за обављање послова: 
 
  ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 

‐ Доктор  медицине  Службе  за  оториноларингологију  са  максилофацијалном 
хирургијом  ‐  Стевановић  Душан  из  Лесковца  ‐  до  повратка  Владимира 
Марковића са неплаћеног одсуства 

 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ 
‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  гастроентерологију  Службе  за 

педијатрију  ‐ Илић Тамара из села Горња Локошница ‐ до повратка Здравковић 
Госпаве са неплаћеног одсуства. 

‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  испитивање  и  конзервативно 
лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију 
и акушерство ‐ Ристић Тијана из Лесковца ‐ до повратка Стојилковић Данијеле са 
трудничког, породиљског и одсуства са рада ради неге детета. 

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

инфективне  болести  ‐  Николић  Дивна  из  Лесковца  ‐  до  повратка  Рајковић 
Сунчице са неплаћеног одсуства 

‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  надзор  и  лечење  у  пуерпериуму 
Одељења  за  перинатологију  Службе  за  гинекологију  и  акушерство  ‐ Стевановић 
Урош из Лесковца ‐ до повратка Филиповић Данијеле са неплаћеног одсуства. 

‐ Медицинска сестра/техничар Одсека за пријем, тријажу и реанимацију Службе за 
пријем  и  збрињавање  ургентних  стања  ‐  Мијушковић  Душан  из  Лесковца  ‐  до 
повратка Митић Ненада са неплаћеног одсуства. 

‐ Медицинска сестра/техничар Одсека за неспецифична обољења плућа Службе за 
пнеумофтизиологију  Стојилковић  Надица  из  села  Брза  ‐  до  повратка  Јовић 
Лазара са неплаћеног одсуства. 
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‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  полуинтензивну  негу  Службе  за 
педијатрију  ‐  Ђорђевић  Драган  из  села  Велико  Трњане  ‐  до  повратка 
Миленковић Ружице са неплаћеног 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  22.01.2020. 
године.  

Пријаве на оглас поднели су: 
  ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ 

‐ Доктор  медицине  Службе  за  оториноларингологију  са  максилофацијалном 
хирургијом 4 кандидата 

 
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ 
‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  гастроентерологију  Службе  за 

педијатрију 18 кандидата 
‐ Виша  медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  испитивање  и  конзервативно 

лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију 
и акушерство 25 кандидата 

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

инфективне болести 92 кандидата 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  надзор  и  лечење  у  пуерпериуму 

Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство 96 кандидата 
‐ Медицинска сестра/техничар Одсека за пријем, тријажу и реанимацију Службе за 

пријем и збрињавање ургентних стања 89 кандидата 
‐ Медицинска сестра/техничар Одсека за неспецифична обољења плућа Службе за 

пнеумофтизиологију 94 кандидата 
‐ Медицинска  сестра/техничар  Одсека  за  полуинтензивну  негу  Службе  за 

педијатрију 87 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 


