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                На основу 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. 96/19), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2682/2022 од 

29.03.2022. године, акта Министарства здравља број 112-01-261/2022-02 од 13.04.2022. године 

а у складу са Кадровским планом за 2019. годину, бр. 112-01-607/2019-02 од 02.12.2019. 

године,  Дом здравља Блаце  расписује, 

  

                                                                       О Г Л А С    

                                                   ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  

   

 

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ 

ПОСЛОВЕ (1. извршилац) 

  

На неодређено време, са пуним радним временом 

Опис послова: спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица 

ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа; 

води управни поступак из делокруга рада; припрема опште и појединачне акте из области 

правних, кадровских и административних послова; припрема документацију, израђује и 

подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу 

извршења надлежним судовима; даје стручну подршку у процесу формирања планова рада; 

даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.припрема годишњи план јавних 

набавки, план  набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; 

прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки 

и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе, 

проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које 

се закон не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава 

извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; учествује у 

поступцима јавних набавки као члан комисије; прави план праћења и реализације извршења 

уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама; припрема уговоре, 

извештаје и води евиденције из области свог рада. обавља и друге послове који одговарају 

њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима утврђене законом и другим прописима, 

по налогу руководиоца).   

 

Услови: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће 

посебне услове:   

 

         - стручна спрема/образовање 

Високо образовање: 

- 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; 

                                     -најмање две године радног искуства. 
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         Остало: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о 

испуњавању услова огласа и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне 

спреме, уверење (потврду) о  радном искуству и неоверену фотокопију очитане личне карте.  

  Приликом заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави: Лекарско 

уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос. 

              Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне 

службе за запошљавање. Пријаве доставити лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у 

Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце    или преко поште, на 

адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на 

оглас за пријем у радни однос за радно место « Дипломирани правник за правне, кадровске и 

административне послове». 

             Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом 

документацијом неће бити разматране. Докази приложени уз пријаву биће враћени 

кандидатима који нису примљени у радни однос. 

             Текст огласа објавити на сајту Националне службе за запошљавање, на vew сајту 

Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет презентацији Дома 

здравља Блаце. 

                                                                                    

                                                                                                   Директор, 

       др Радољуб Дуњић 

   спец. интерне медицине 

                                                                                                      ______________________ 

  


