ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“
02-бр. 960/2
12.07.2022. године
Трстеник
На основу члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број
112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног
односа 02-бр. 960/1 од 12.07.2022. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава
Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:
ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време
I Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребу за заснивањем
радног односа, за рад на одређено време, у трајању најдуже до 30.09.2022.године, са
пуним радним временом, због привремено повећаног обима посла, на пословима:
1. У Служби за стоматолошку здравствену заштиту, Одељење за
стоматолошку здравствену заштиту деце
1.1. Доктор стоматологије специјалиста.......... 1 извршилац
Опис послова:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и
лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води
прописану медицинску документацију;
- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу
евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања
ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу и врши терапију обољења млечних и
сталних зуба, бави се здравствено - васпитним радом и врши надзор над спровођењем
превентивних активности у стоматологији;
- врши орално хируршке интервенције (ресекција коренова зуба, уклањање цисти,
инцизије, ексцизије, хируршко вађење импактираних зуба, препротетска хируругија);
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после
порођаја;
- врши анализу и планира израду свих врста активних, функционалних пасивних
имедијентних и фиксних ортодонтских апарата, врши адаптацију апарата у устима и
прати ток лечења;
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог
за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних
протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења
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потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то
неопходно;
- упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на
више нивое здравствене заштите;
- контролише рад зубног асистента, ортодонстког техничара и протетског техничара;
- спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва,
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован;
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима;
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите;
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
- обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на
примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за стоматолога.
Услови за пријем у радни однос кандидата су:
- Високо образовање:
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. Септембра 2005. Године и завршена специјализација из ортопедије вилица и
лица, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. Септембра 2005. Године и завршена специјализација из ортопедије
вилица и лица, у складу са Правилником о специјализацијама
- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то:
кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеном високом образовању образовању, доказ о положеном
специјалистичком испиту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору (оверене фотокопије),
доказ о радном искуству - најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора стоматологије (фотокопије уговора о стручном усавршавањуобављању приправничког стажа или фотокопију уговора о раду или потврду
послодавца о стеченом радном искуству), уверење о држављанству (сва
документа доставити у оригиналу или овереној фотокопији).
Додатна знања и посебни услови предвиђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Др Сава
Станојевић”.
Напомена – приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је
дужан да достави: уверење надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак и да није покренута истрага - не старије од 6 месеци,
уверење МУП-а да кандидат није осуђиван према подацима из казнене
евиденције овог министарства - не старије од 6 месеци (сва документа доставити
у оригиналу или овереној фотокопији), лекарско уверење и претходни лекарски
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преглед којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на
радном месту за које је расписан оглас. У колико изабрани кандидат не достави
тражену документацију са њим се неће засновати радни однос.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом
или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници
Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул.
Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.
Контакт телефон: 037/714-150.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити
в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.
Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека
рока за достављање пријава.
ВД Д и р е к т о р а,
________________
Др Жаклина Ристић, спец.
интерне медицине

