
ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“ 
02-1111/1 
11.08.2022. год. 
Т р с т е н и к 
 
             На основу члана 24. – 27. и 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) а у вези саа члановима 7. - 9. 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), и члана 23. Статута Дома здравља “Др Сава Станојевић” 
Трстеник, вд директора Дома здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник, доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  

02-бр. 909/2 од 29.06.2022.године, објављен на интернет страници 
Министарства здравља 20.07.2022.године 

 
 I У Дому здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, расписан је јавни оглас 
за заснивање радног односа, за рад на одређено време, са пуним радним временом, 
због замене привремено одсутног запосленог услед привремене спречености за рад 
(боловања) до његовог повратка на рад на пословима возач санитетског возила у 
санитетском превозу у Служби хитне медицинске помоћи. Како је запослени 
Новаковић Зоран закључио боловање закључно са 03.08.2022.године, те су 
престале околности ради којих је и постојала потреба за објављивањем Јавног 
огласа. Те је , вд директора Дома здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник донела 
одлуку о поништењу јавног огласа 02-бр. 909/2 од 29.06.2022.године, објављен на 
интернет страници Министарства здравља 20.07.2022.године. 
 
          II Обавештење о Одлуци О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 02-бр. 909/2 
од 29.06.2022.године, објављен на интернет страници Министарства здравља 
20.07.2022.године објавиће се на огласној табли Дома здравља „Др Сава 
Станојевић“ Трстеник, инернет презентацији код  Дома здравља „Др Сава 
Станојевић“ Трстеник, код Националне службе за запошљавање и у листу 
“Послови” Националне службе за запошљавање и на интернет страници 
Министарства здравља.   
 
         III Обавештење о ОДЛУЦИ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 02-бр. 909/2 
од 29.06.2022.године, објављен на интернет страници Министарства здравља 
20.07.2022.године доставити кандидатима који су предали документацију ради 
учешћа у јавном огласу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У складу са чланом 24. – 27. и чланом 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 
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95/2018 - аутентично тумачење) а у вези саа члановима 7. - 9. 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), и члана 23. Статута Дома здравља “Др Сава Станојевић” 
Трстеник, вд директора Дома здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник, због замене 
привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и указане потребе, у 
условима заразне болести Covid-19, а у циљу обезбеђивања што бољег 
функционисања у установи, стекли су се услови да се у оквиру броја 
немедицинских радника, изврши пријем возача санитетског возила у санитетском 
превозу у Одсеку санитетског превоза у Служби хитне медицинске помоћи, у складу 
са Правилником о унутрашњој организацији и систематицацији послова Дом 
здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник од 29.06.2021.године број 02 број 675/1, 
потребно је расписати јавни оглас, предвиђену чланом 7,8 и 9 ПКУ за здравствене 
установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе 
("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), како је престала потреба за 
радним ангажовањем чињеницом да је привремено одсутни запослени закључио 
боловање закључно са 03.08.2022.године, донета је одлука као у диспозитиву. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Дома здравља „Др 
Сава Станојевић“ Трстеник и интернет страници Министарства здравља, дана 
11.08.2022.године. 
 
Доставити: 
-вд Директора 
-Архиви 
-Огласној табли Дома здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, дана 
11.08.2022.године 
 
Обавештење о одлуци доставити: 
-интернет страници Министарства здравља, 
- инернет презентацији код  Дома здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, 
- Националне службе за запошљавање 
- у листу “Послови” Националне службе за запошљавање  
- кандидатима 
 
 
                                                                                      ВД  Д и р е к т о ра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                        ________________ 
                                                                               Др Жаклина Ристић, спец. 
                                                                                      интерне  медицине 

  


