
На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је 

оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. 

гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закључка 51 број: 112- 5877/ 2017. године Комисије за давање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 07- 3314 од 14. 09. 2017. године,  

в. д. директора Института за јавно здравље Ниш расписује следећи: 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ  

 

I 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним 

временом и то: 

а)  1 извршилац посла са вишом школом (SEI- санитарно еколошки инжењер) 

б) 2 извршиоца посла са средњом медицинском школом ( IV степен стручне 

спреме) 

в)  2 административна немедицинска извршиоца посла ( III или IV степен стручне 

спреме) 

г) 1 неадминистративни извршилац посла- возач (III или IV степен стручне 

спреме)  
 

 

II 

Услови за заснивање радног односа за послове су услови који су прописани Законом о 

раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и 

Правилником о организацији и систематизацији послова Института за јавно здравље Ниш бр. 

07-487 од 05. 02. 2016. године. 

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су: 

- завршене специјалистичке струковне студије- санитарно еколошки инжењер 

специјалиста или завршене основне струковне студије- санитарно еколошки инжењер 

- положен стручни испит 

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су: 

- завршена средња медицинска школа општег, лабораторијског или санитарног смера 

(IV степен стручне спреме) и завршена средња медицинска школа 

- положен стручни испит 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1в су: 

- завршена средња школа ( III или IV) 

 

 

Услови за за  заснивање радног односа за послове из тачке 1г су: 

- завршена средња школа 

- возачка дозвола Б категорије 

 

III 

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

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

- за тачку Iа 

- оверена фотокопија дипломе o стеченом образовању 



- 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  

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје 

суд), не старију од 6 месеци 

- За тачку 1б 

- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 

- лиценцу издату од стране 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 име) 

- доказ о претходном радном искуству 

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје 

суд), не старију од 6 месеци 

- За тачку 1в 

-  оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 

-  извод из матичне књиге рођених 

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

девојачко презиме) 

- доказ о претходном радном искуству 

- возачка дозвола Б категорије 

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје 

суд), не старију од 6 месеци 

- доказ о претходном радном искуству у струци 

- За тачку 1г 

- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 

- возачка дозвола Б категорије 

-  извод из матичне књиге рођених 

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

девојачко презиме) 

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје 

суд), не старију од 6 месеци 

 

 

IV 

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са 

пуним радним временом, донеће директор Института за јавно здравље Ниш, на основу 

извештаја Комисије. 

 

V 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 

као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. 

 

VI 

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. 

 



VII 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

 

VIII 

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима. 

 

IX 

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају 

услове огласа биће накнадно објављено на интернет презентацији Института за јавно 

здравље Ниш. 

 

X 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима 

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

 

XI 

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” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ 

 

 

 

 

                                                                                              Институт за јавно здравље Ниш 

                                                                        ВД ДИРЕКТОРА 

                                                                      Доц. др Миодраг Стојановић 


