
ДОМ ЗДРАВЉА ДР МАРТОН ШАНДОР
БРОЈ:270/17
ДАНА:26.07.2017.

На основу члана 6-8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ,
члана 6. Колективног уговора код Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош,  и на основу Огласа  који је
објављен на сајту Министарства здравља РС  и Дома здравља Др Мартон Шандор 11.01.2017. године, директор
Дома здравља  Др Мартон Шандор Мали Иђош дана 26.07.2017. године доноси 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ПО ОГЛАСУ ЗА ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Прима се у радни однос на одређено време са пуним радним временом,због замене запослене која 
се налази на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника, запослених,хмп, кућно лечење и нега

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ-медицинска сестра-техничар

                      Прима се у радни однос на одређено време због замене запослене за време одржавања   

                   трудноће, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

 у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, запослених,хмп, кућно лечење и нега:

НЕНСИ ЛУБАРДА-медицинска сестра-техничар

Са изабраним кандидатима закључиће се уговор о раду у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Одлуку објавити на сајту Дома здравља «Др Мартон Шандор» Мали Иђош

Ова одлука је коначна.

                                              ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Директор Дома здравља „Др Мартон Шандор“  Мали Иђош расписао је  Оглас бр.261/2017  дана 14.07.2017..
године   за пријем у радни однос на одређено време,  са пуним радним временом на пословима медицинске
сестре-техничара због замене запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета у
Служби за здравствену заштиту одраслих становника, запослених,хмп, кућно лечење и нега и за пријем у радни
однос на одређено време, са пуним радним временом на пословима медицинске сестре-техничара због замене
привремено одсутног запосленог који се налази на одржавању трудноће, породиљском одсуству и одсуству ради
неге детета у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, запослених,хмп, кућно лечење и нега

Након разматрања поднетих молби донео је одлуку као у диспозитиву.

Сваки учесник огласа има право увида у пријаву кандидата и у другу документацију у вези спроведеног поступка
по објављеном огласу у Служби за опште и правне послове Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош.

                                              Директор

Др Зденка Вујовић Стевовић Спец. Медицине рада


