


временом  -  2 извршиоца и  на  послове помоћни  радник  на  нези  болесника  на 
осталим болничким одељењима на неодређено време, са пуним радним временом 
- 1 извршилац.

Оглас  је  објављен  на  интернет  страници  Националне  службе  за 
запошљавање и Института за плућне болести Војводине.

У остављеном року пристигло је укупно  14 пријава, од чега за пријем у 
радни  однос  на  послове  медицинска  сестра/техничар  на  одређено  време до  6 

месеци,  са  пуним  радним  временом  2 пријаве,  на  послове  медицинска 
сестра/техничар на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог 
са  породиљског  одсуства,  са  пуним  радним  временом  3 пријаве,  на  послове 
медицинска сестра/техничар на одређено време, до повратка привремено одсутног 
запосленог са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом 6 пријава, 
на послове виши радиолошки техничар у радиотерапији на одређено време, до 
повратка  привремено  одсутног  запосленог  са  боловања  дужег  од  30 дана,  са 
пуним  радним  временом  1 пријава и  на  послове помоћни  радник  на  нези 
болесника  на  осталим  болничким  одељењима  на  неодређено  време,  са  пуним 
радним временом 2 пријаве.

Комисија  за  пријем  кандидата  у  радни  однос  именована  Решењем 
директора  број:  1286/3 од 25.  05.  2021. године,  након  разматрања  приспелих 
пријава  кандидата  и  обављеног  разговора  са  кандидатима  који  су  се  одазвали 
позиву за разговор, а у складу са одредбама Процедуре о заснивању радног односа 
број: 3227/1 од 06. 11. 2017. године, утврдила је следеће:

Пријаву на оглас за попуну радног места  медицинска сестра/техничар намедицинска сестра/техничар на  
одређено  времеодређено  време  месеци,  са  пуним  радним  временом,  поднели  су  следећи 
кандидати: Јелена Анђелковић и Сабина Габрић.

Пријаву на оглас за попуну радног места  медицинска сестра/техничар намедицинска сестра/техничар на  
одређено  времеодређено  време,, до  повратка  привремено одсутног  запосленог  са  породиљског 
одсуства,  са  пуним радним временом,  поднели  су  следећи  кандидати:  Теодора 
Клисурић, Мирјана Ћоралић-Савић и Сабина Габрић.

Пријаву на оглас за попуну радног места  медицинска сестра/техничар намедицинска сестра/техничар на  
одређено времеодређено време,, до повратка привремено одсутног запосленог са боловања дужег 
од 30 дана, са пуним радним временом, поднели су следећи кандидати:  Мирјана 
Ћоралић  –  Савић,  Сабина  Габрић,  Слађана  Перић,  Миленко  Војновић,  Павел 
Спевак и Јелена Ђуричић.

Пријаву на оглас за попуну радног места  виши радиолошки техничар увиши радиолошки техничар у  
радиотерапији на одређено времерадиотерапији на одређено време,, до повратка привремено одсутног запосленог 
са боловања дужег од  30 дана, са пуним радним временом, поднео  је  кандидат 
Филип Чапанда.

Пријаву на  оглас  за  попуну  радног  места  помоћни  радник  на  незипомоћни  радник  на  нези  
болесника  на  осталим  болничким  одељењима  на  болесника  на  осталим  болничким  одељењима  на  ненеодређено  времеодређено  време,  са  пуним 
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радним  временом,  поднели  су  следећи  кандидати:  Тамара  Чалмић  и  Благоје 
Симовић.

Применом критеријума за бодовање утврђених у Процедури о заснивању 
радног односа број:  3227/1 од  06.  11.  2017. године,  Комисија  је сачинила  РАНГ 
ЛИСТУ кандидата.

Комисија  је  извршила  све  потребне  радње  и  активности  ради  одабира 
кандидата у циљу процене професионалне способности за обављање послова који 
су  тражени  огласом,  посебно  узимајући  у  обзир  висок  захтев  стандарда  за 
пружање здравствене заштите на терцијарном нивоу.

Позивајући  се  на  одредбе  Процедуре  за  заснивање  радног  односа, 
Комисија је констатовала да кандидати Теодра Клисурић, Миленко Војновић и 
Филип Чапанда, иако су уредно позвани на разговор нису се одазвали позиву.

Наведени кандидати,  иако формално правно испуњавају услове из огласа 
не могу бити изабрани, јер немају довољан број бодова (40 бодова).

Комисија је констатовала да кандидати  Павел Спевак и Благоје Симовић 
иако формално правно испуњавају услове из огласа не могу бити изабрани, јер 
немају довољан број бодова (40 бодова).

На основу наведеног Комисија је предложилапредложила директору Института да се у 
радни однос приме следећи кандидати:

1) На послове Медицинска  сестра/техничарМедицинска  сестра/техничар  на  одређено  времена  одређено  време до  6 
месеци, са пуним радним временом Јелена Анђелковић.

2) На  послове Медицинска  сестра/техничарМедицинска  сестра/техничар  на  одређено  времена  одређено  време,  са 
пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог 
са породиљског одсуства Мирјана Ћоралић - Савић.

3) На  послове Медицинска  сестра/техничар  на  одређено  времеМедицинска  сестра/техничар  на  одређено  време, до 
повратка  привремено  одсутног  запосленог  са  боловања  дужег  од  30 
дана, са пуним радним временом Слађана Перић.

4) На  послове Помоћни  радник  на  нези  болесника  на  осталимПомоћни  радник  на  нези  болесника  на  осталим  
болничким  одељењимаболничким  одељењима  на  на  ненеодређено  времеодређено  време,  са  пуним  радним 
временом  Тамара Чалмић.

Директор Института је у целости прихватио Предлог Комисије за пријем у 
радни однос и одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:
- Интернет страници Института
- Служби правних послова
- Архиви
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