
 

 

  Специјална болница за психијатријске болести 
„СВЕТИ  ВРАЧЕВИ“  Нови Кнежевац 
Број: 02- 474/3 
Датум: 25.06.2021. 
  
     На основу чл. 192. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), чл. 7. 
и чл. 9. ст. 3.  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 I) и чл. 
16. Статута  в.д. директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, 
по расписаном и закљученом Огласу за пријем у радни однос, на пословима: доктор медицине– један 
извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене  привремено одсутне запослене, до 
повратка исте са боловања, доноси 
 
 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА 
  
 
 По јавном огласу за пријем у радни однос на одређено време, број огласа 02-474/1, од 01.06.2021. 
године, на пословима доктор медицине– један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због 
замене  привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања,  изабран је кандидат: 
 
- Рамадан Кајтази, из Београда - Вождовац, ул. Растка Петровића бр. 56/4. 
 Позива се изабрани кандидат да приступи код послодавца ради закључења уговора о раду. 
 О избору кандидата биће обавештени сви учесници – кандидати по овом јавном огласу, на основу чл. 
9. ст. 5. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ из Новог Кнежевца, расписала је 
оглас за пријем у радни однос, на пословима доктор медицине– једног извршиоца на одређено време, са 
пуним радним временом, због замене  привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања. Оглас 
број  02-474/1 је објављен на начин предвиђен законом и интерним актима, а рок за подношење пријава је био 
8 дана од дана објаве. 
 На оглас се јавио следећи кандидат: 
 
- Рамадан Кајтази, из Београда - Вождовац, ул. Растка Петровића бр. 56/4. 
  Молба је благовремена, потпуна и уредна. 
 Директор, као овлашћени орган, је размотрио молбу са прилозима, након чега је донео одлуку о 
избору кандидата као у изреци.                                 
 Одлука о избору горе наведеног кандидата заснована је на праву директора да доноси одлуку о 
пријему у радни однос, а на основу садржаја огласне документације. 
 Чланом 9. став 5. 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 
I), предвиђена је обавеза обавештавања свих кандидата о избору,  у року од 30 дана од истека рока за пријаву 
на оглас, што ће бити учињено доставом ове одлуке. 
 Поука о правном леку: Ова одлука је коначна. Против исте се може покренути судски поступак у року од 60 
дана од пријема исте, пред Основним судом у Кикинди. 
 
 
 
 
 
 
                                                                Специјална болница за психијатријске болести 
                                                                         „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац                                                                                        
                                                                                         В.Д. Директора 


