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На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана
бр.112-01-31/2020-02 од 13.02.2020. године и измене истог бр.112-01-31/2020-02 од
24.12.2020. године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја
за 2020. годину, Закључка 51 бр.112-9922/2021 од 27.10.2021. године, Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења
Министарства здравља бр.112-01-1236/2021-02 од 03.11.2021. године, Правилника о
организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута
Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.497 од 18.01.2022. године, расписује
се

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за
следеће радно место, односно послове:

1. Дипломираног правника за правне, кадровске и административне
послове................................................................................ 1 извршилац,
Стручна спрема/образовање:
Високо образовање: на Правном факултету
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања/испити/радно искуство:
- знање рада на рачунару
Опис послова: обавља послове у складу са Правилником о систематизацији и
организацији послова Опште болнице Ћуприја као и друге послове по налогу
непосредног руководиоца и директора у складу са својом стручном спремом и
правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које
ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.
Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и
посебне услове које доказују наведеном документацијом.
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Кандидати за радно место дипломираног правника су дужни да уз пријаву
доставе:
- фотокопију дипломе или уверења о завршеном Правном факултету,
- фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,
- фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома или
уверење издато на девојачко презиме),
- кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријавом на Јавни оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података
о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидат биће дужан да пре заснивања радног односа достави
оверене фотокопије документације која је достављена уз пријаву.
Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију која је
приложена уз пријаву а заинтересовани кандидати могу преузети исту у кадровској
служби Установе.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код
Националне службе за запошљавање у Ћуприји.
Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја,
Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у
радни однос на неодређено време - за послове дипломираног правника за правне,
кадровске и административне послове”.
Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној
табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.
ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 20.01.2022. ДО 27.01.2022. године
Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

в.д.Директор-а
Опште болнице Ћуприја
Др Слободан Гајић
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