
Институт за јавно здравље Ниш 

Бул. др Зорана Ђинђића 50, Ниш 

Број: 07-2550 

Датум: 17.07.2017. 

 

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС), члана 7. и 8. Посебног 

колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' 

бр.1/2015), и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 07-2549 од 

17.06.2017. године, в.д. директора Института за јавно здравље Ниш расписује: 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

за пријем у радни однос 

 

- 1 доктора медицине специјалисте микробиологије са паразитологијом за рад на 

Одељењу за паразитологију и микологију Центра за микробиологију, на одређено 

време у трајању до две године, са пуним радним временом. 

 

Услови за заснивање радног односа за наведене послове су: завршен медицински 

факултет и положен стручни испит, завршена специјализација из микробиологије 

са паразитологијом. Пожељно је радно искуство у области паразитологије и 

микологије. 

 

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт 

телефон и е-mail адресу, кандидати подносе следећа документа (оверене 

фотокопије): 

- диплому о завршеном медицинском факултету 

- уверење о положеном стручном испиту 

- диплому о завршеној специјализацији из микробиологије са паразитологијом 

- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или 

решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу) 

- извод из матичне књиге рођених 

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 

девојачко презиме) 

- доказ о предходном радном искуству у струци 

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско 

уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни 

однос. 

 



Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу 

Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет 

страници Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље  

Ниш. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима 

огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Института. 

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима. 

 

Пријаве се подносе лично на писарници Института за јавно здравље Ниш или 

путем препоручене поште на адресу:  

 

Институт за јавно здравље Ниш, 

Бул. др Зорана Ђинђића 50, 

18000 Ниш 

са напоменом “за оглас” 

 

 

        В.Д. директора 

       Доц. др Миодраг Стојановић 

 


