
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр. __ 6415/4 _
Датум: 14.03.2018. год.

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Споразума о
продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 3/2018), Закључка 51 Број:
112-859/2018 од 30. јануара 2018. године године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава, a у вези Одлукe Директора бр. 6415 од 01.03.2018. године о
потреби за пријем 2 здравствена радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, директор
Клиничког центра Ниш доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА

I
По Oгласу за пријем 2 здравствена радника у радни однос на неодређено време са пуним радним

временом, који је објављен на порталу Националне службе за запошљавање као и на интернет страници
Клиничког центра Ниш дана 01.03.2018. године, на основу Предлога Комисије за избор кандидата бр. 6415/3 од
13.03.2018. године, изабрани су следећи кандидати (по азбучном реду):

Име, средње име и презиме
изабраног кандидата РАДНО МЕСТО

ЈЕЛЕНА, МИЉАН, ЈОВАНЧИЋ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ЗДР. ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
СУЗАНА, ЗОРА, АНЂЕЛКОВИЋ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ЗДР. ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

II
Радни однос са изабраним кандидатма засноваће се уговорима о раду, који ће закључити изабрани

кандидати и Послодавац.

III
Ова одлука је коначна.

IV
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у Нишу у року од 60

дана од дана доношења Одлуке.

Одлуку доставити: изабраним кандидатима, Одсеку за кадровске послове и архиви Клиничког центра Ниш.

ДИРЕКТОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ

________________________
      ПРОФ. ДР ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ


