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На основу члана 24. став 1, чланова 26 - 27. и члана 37. став 1, Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 32/13 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17  и 95/18 – аут. тум – у даљем тексту: Закон), члана 5. 

став 1, чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I - 

у даљем тексту: ПКУ),   Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број: 

112-01-31/2020-02 од 29. септембра 2020. године (у даљем тексту: Кадровски план), Дописа Министарства 

здравља број: 120-01-151/2020-02 од 01. јуна 2021. године и члана 23. Статута Клинике за неурологију и 

психијатрију за децу и омладину, број: 687 од 31.03.2008. године (у даљем тексту: Статут), в.д. директора 

Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд (у даљем тексту: 

Клиника),  проф. др  Јасна Јанчић,  дана 01.07.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

По расписаном јавном огласу за заснивање радног односа на одређено време, због повећаног обима 

посла, у трајању до 3 (три) месеца, са пуним радним временом, на пословима фактуриста- један 

извршилац, у Одсеку за економско-комерцијалне послове, у Служби за правне, економско-финансијске, 

техничке и економске послове Клинике, изабран је Слободан Томашевић из Београда. 

 

Изабрани кандидат у потпуности испуњава услове из јавног огласа. 

 

Ова одлука је коначна даном достављања исте кандидатима. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 24. став 1, чланова 26 - 27. и члана 37. став 1. Закона, члана 5. став 1, чланова 7– 9. ПКУ, 

Кадровског плана, Дописа Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 01. јуна 2021. године, члана 

23. Статута и Одлуке број: 1302/1 од 04.06.2021. године, в.д. директора Клинике, проф. др Јасна Јанчић је 

дана 04.06.2021. године расписала јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, због 

повећаног обима посла, у трајању до 3 (три) месеца, са пуним радним временом, на пословима 

фактуриста- један извршилац, у Одсеку за економско-комерцијалне послове, у Служби за правне, 

економско-финансијске, техничке и економске послове Клинике, који је у Клиници заведен истог дана под 

бројем: 1302/2 (у даљем тексту: јавни оглас). 

У јавном огласу је наведено да, поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, 

кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему  IV степена 

стручне спреме, да није осуђиван, да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута 

оптужница нити покренута истрага. 

 

У јавном огласу је наведено и да су сви кандидати дужни да уз пријаву на оглас приложе кратку биографију 

(Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом, и следећу документацију у неовереним 

фотокопијама: диплому (уверење) о завршеној средњој школи – IV степен, читач личне карте или 

фотокопију личне карте, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 

рођених (трајни документ), извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 

презиме које је кандидат променио приликом склапања брака), уверење да кандидат није осуђиван (не 

старије од 6 месеци) и уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута 

оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци).  

У јавном огласу је наведено да ће се исти објавити на огласној табли Клинике, интернет презентацији 

Клинике, Wеб сајту Министарства здравља РС и огласним новинама Националне службе за запошљавање 
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„Послови“, и да је рок за подношење пријава 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним 

новинама Националне службе за запошљавање „Послови“, да се приложена конкурсна документација 

неће враћати кандидатима, као и да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће разматрати. Поред тога, 

у јавном огласу је наведено да кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу 

бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 

(претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, 

дужина трајања школовања, итд.), као и да ће кандидати о избору бити обавештени писаним путем у року 

од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. 

Јавни оглас је објављен на Web сајту Министарства здравља РС, огласној табли Клинике, интернет 

презентацији Клинике и огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 

16.06.2021. године.  

Имајући у виду наведено, благовремене су пријаве кандидата које су достављене закључно са 24.06.2021. 

године. 

 

В.д. директора Клинике је дана 01.07.2021. године извршила увид у поднете пријаве и констатовала да је 

поводом расписаног јавног огласа достављено 7 (седам) пријава, те да су благовремено достављене 

пријаве кандидата:     

-  Величковић Маје из Београда, која је у Клиници заведена дана 17.06.2021. године, под бројем: 1441/1; 

-  Бокић Биљане из Београда, која је у Клиници заведена дана 18.06.2021. године, под бројем: 1448/1; 

-  Томашевић Слободана из Београда, која је у Клиници заведена дана 22.06.2021. године, под бројем:   

1480/1; 

-  Пећанац Милан-а из Београда, која је у Клиници заведена дана 22.06.2021. године, под бројем: 1486/1; 

-  Живковић Јулијане из Београда, која је у Клиници заведена дана 23.06.2021. године, под бројем: 1505/1 

и 

-  Будимир Мирјане из Београда, која је у Клиници заведена дана 24.06.2021. године, под бројем: 1512/1. 

 

В.д. директора је констатовала да је поводом расписаног јавног огласа, неблаговремено достављена 

пријава кандидата: 

-   Бертони Љиљане из Београда, која је у Клиници заведена дана 30.06.2021. године, под бројем: 1579/1. 

  

В.д. директора Клинике је увидом у благовремено поднете пријаве констатовала, да је 5 (пет) пријава са 

потпуном документацијом, и то пријаве кандидата: Величковић Маје, Бокић Биљане, Томашевић 

Слободана, Живковић Јулијане и Будимир Мирјане. 

 

В.д. директора Клинике је увидом у поднете пријаве констатовала да је са непотпуном документацијом  

пријава кандидата: 

-  Пећанац Милан-а из Београда, која је у Клиници заведена дана 22.06.2021. године, под бројем: 1486/1. 

Након анализе приложених комплетних  документација, у складу са својим законским и статутарним 

овлашћењима, в.д. директора је донела Одлуку као у диспозитиву.  

 

В.д. директора је Одлуку засновала на радном искуству и врсти послова које је изабрани кандидат 

обављао. и за које има радно искуство. Стечено радно искуство до дана доношења ове Одлуке ће му 

користити да послове фактуристе, са описом посла као у Правилнику о систематизацији радних места , 



може успешно да обавља. 

 

Наведена Одлука биће достављена свим кандидатима. 

 

Изабрани кандидат ће накнадно бити обавештен о датуму закључења Уговора о раду. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Кандидати који су незадовољни овом Одлуком  могу покренути поступак ради 

заштите својих права у року од 60 дана од дана пријема исте, пред Првим основним судом у Београду 

                                                                         

 

                       

                                                                                                        В.Д. ДИРЕКТОРА 

                                                                                                         

_______________________                                                                                                  

Проф. др  Јасна Јанчић 

Доставити:      

-  изабраном кандидату 
- другим кандидатима 
- правној служби 
- архиви 
 

                                                                                     

                                                                                     

 

 

 


