
Број: 1525/15

Дана: 29.12.2015.

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног 
уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», в.д. директора Дома здравља 
«Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време
ради замене запослене која се налази на дужем одсуству због породиљског одсуства.
Опис посла:  
Обавља све послове  уз коришћење прописаних вештина из домена своје    струке, 
едукацију здравствених радника у Одсеку и здравствено васпитни рад, према Плану 
рада у Одсеку и на терену. Обавља послове изабраног лекара, у складу са законом и 
уговором са РФЗО.
Све  послове  из  свог  делокруга  рада  дужан  је  да  обавља  у  прописаном   обиму  и
квалитету.
У обављању својих послова дужан је да се придржава начела утврђених у Хипократовој
заклетви  и  Кодексу етике,  да  примењује  само  проверене  и  научно  доказане  методе,
поступке и вештине савладане током едукације и да се континуирано стручно усавршава
и  прати  достигнућа  медицинске  и  сродних  наука.  Води  прописану  медицинску
документацију и евиденције.               
За свој рад одговаран је Начелнику Службе, по чијем налогу обавља и друге послове из
домена своје струке.

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће 
посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:

• VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и

• положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» 
Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати 
препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – 
уверење о завршеном стоматолошком факултету; уверење о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да 
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није покренута истрага (уверење суда). 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну 
биографију.

Оглас се објављује у листу «Послови» и на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, 
веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу «Послови». 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

                                                                           В.д. директора ДЗ «Ковачица»
                                                                           др Драган Јосифовић, с.р.

Napomena:
Oglas objavljen u listu "Poslovi" dana 13.01.2016.g.
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