
 

 

 
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ 
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице 
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147 

e-mail: zavoduzice@mts.rs 
  

Датум: 05.09.2022. 
Број: 3479 
 
ПРЕДМЕТ: ОГЛАС  

 
Молимо Вас да  објавите оглас следеће садржине: 

  „На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.3476 од 
05.09.2022. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 
Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 
бр.96/2019), објављује  
 

ОГЛАС 
за заснивање радног односа на неодређено време 

 
 са једним дипломираним правником, са пуним радним временом,  због одласка у 
старосну пензију правно кадровског аналитичара. 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити 
следеће посебне услове: 

- Високо образовање из области права: 
- 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. 

                     -    најмање 3 године радног искуства 
                     -    положен правосудни испит 
                     -    познавање рада на рачунару 
 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   
услова огласа: 

- извод из матичне књиге рођених,  
- уверење о држављанству, 
- диплому о високом образовању из области права:  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,  

    -  потврда послодаваца о радном искуству код којих је кандидат 
стекао радно искуство  
    -    потврда о завршеном курсу за рад на рачунару или потврда о  



познавању рада на рачунару од послодавца, код кога је кандидат стекао 
радно искуство  

- уверење о положеном правосудном испиту 
- доказ о промени презимена,  уколико је кандидат променио 

презиме  
 

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се непосредном 
предајом или путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина 
Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати. 
Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави 

тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. 

 
 
 

                    ВД ДИРЕКТОРА 
                                                                      др Марија Паликућа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


