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На основу члана 37.став 3. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 ), 

члана 7. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), члана 23. Статута 

Дома здравља „Мали Зворник“ а у вези Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 

2013.годину, Министарства здравља Републике Србије број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, 

директор Дома здравља „Мали Зворник“ доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА 

 
I 

Прима се у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом (до повратка 

Дишић др Мирјане са породиљског одсуства), на радно место ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Дом здравља 

„Мали Зворник“ – 1 (један) извршилац:  

 

ДР АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВИЋ 
 

II 

Са именованим из тачке I ове Одлуке закључити уговор о раду у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке. 

 

III 

Одлуку објавити на web страници Дома здравља „Мали Зворник“ у трајању од 8 (осам) дана од 

дана доношења исте (www.dzmalizvornik.org.rs).  

 

 

IV 

Ова Одлука је коначна. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Директор Дома здравља „Мали Зворник“ је расписао јавни оглас бр.492 од 17.10.2016.године за 

пријем 1 (једног) доктора медицине у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до 

повратка запослене са породиљског одсуства. Јавни оглас је био расписан у периоду од 

17.10.2016..2016.године до 25.10.2016.године а објављен на web сајту Министарства здравља Републике 

Србије, web сајту Дома здравља „Мали Зворник“ и web сајту Националне службе за запошљавање.   

Благовремене пријаве на јавни оглас поднело је осам кандидата и то: Александар Петковић из 

Шапца, Данијела Пантелић из Лознице, Дарко Милојевић из Крушевца, Лазар Миленковић из Сења, 

Љубомир Крстић из Власотинца, Павле Петковић из Крагујевца, Јелена Трифуновић из Бајине Баште и 

Драгана Лојаничић из Прибоја. 

Директор Дома здравља „Мали Зворник“ је размотрио поднете пријаве кандидата на расписани 

јавни оглас и утврдио да горе наведени кандидат испуњава све услове утврђене јавним огласом.  

На основу напред наведеног, а у складу са Законом и Посебним колективним уговором донета је 

одлука као у диспозитиву. 

 

 

http://www.dzmalizvornik.org.rs/


 

Одлуку доставити:   

 

 Александар Петковић из Шапца,  

 Данијела Пантелић из Лознице,  

 Дарко Милојевић из Крушевца, Лазар Миленковић из Сења, 

 Љубомир Крстић из Власотинца, 

 Павле Петковић из Крагујевца,  

 Јелена Трифуновић из Бајине Баште  

 Драгана Лојаничић из Прибоја. 

 Архиви. 

 

  

 

                

      Д и р е к т о р 

                             Др Драган Бојић, спец.мед.рада 

 

 


