КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр. __
33500/4_
Датум: 30.11.2017. год.
На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
("Сл. гласник РС" бр. 22/15, 59/15), Закључка 51 Број: 112-9406/2017 од 29.09.2017. године Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, a у вези Одлукe
Директора бр. 33500 од 23.10.2017. године о потреби за пријем 3 немедицинска радника са високом стручном
спремом – дипломирана инжењера електротехнике (електронике) на неодређено време са пуним радним временом,
директор Клиничког центра Ниш доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА
I
По Oгласу за пријем 3 немедицинска радника са високом стручном спремом – дипломирана инжењера
електротехнике (електронике) на неодређено време са пуним радним временом, који је објављен на порталу
Националне службе за запошљавање као и на интернет страници Клиничког центра Ниш дана 23.10.2017. године,
на основу Предлога Комисије за избор кандидата бр. 33500/3 од 30.11.2017. године, изабрани су следећи
кандидати (по азбучном реду):
Име, средње име и презиме
изабраног кандидата

РАДНО МЕСТО

дипломирани инжењер електротехнике
и рачунарства
дипломирани инжењер електротехнике
за електронику и телекомуникације
дипломирани инжењер електротехнике
за електронику и телекомуникације

Жарко (Градимир) Цвејић
Срђан (Мирољуб) Стојановић
Станислав (Драгослав) Вељковић

II
Радни однос ће Послодавац закључити са изабраним кандидатма.

III
Ова одлука је коначна.

IV
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у Нишу у року од 60
дана од дана доношења Одлуке.
Одлуку доставити: изабраним кандидатима, Одсеку за кадровске послове и архиви Клиничког центра Ниш.

ДИРЕКТОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ
________________________
ПРОФ. ДР ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ

