Општа болница Ваљево
Бр.ОБВ-01-3961/1
Датум16.05.2017.год.
На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке
директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-3961 од 16.05.2017.године.
Општа болница Ваљево расписује
ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време,са пробним радом у трајању од 3 месеца,са пуним
радним временом, за рсдно место
-

Мед.сестра техничар–IVссс , за потребеСлужбе пнеумофтизиологије Опште болнице
Ваљево – 1 извршилац

Услови за пријаву кандидата на оглас:
-Завршена мед.школа ,IV ссс
-Положен стручни испит
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
-Пријаву на оглас са кратком биографијом;
-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,,
код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево
Одељење за правне,кадровске и административне послове
Ул.Синђелићева бр.62
14000 Ваљево
Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)
Др Зоран Ђурић, вд директора

Oпшта болница Ваљево
Број:ОБВ-01-3959/1
Датум:16.05.05.2017.године

На основу члана 7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији
Је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС,, бр.1/2015),
Овлашћења из члана 23.Статута Опште болнице Ваљево, вд директора
дана,16.05.2017.године,донео је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
1.
За пријем у радни однос на неодређено времеса пробним радом у трајању од 3 месеца , са
пуним радним временом за радно место
-

Мед.сестре техничара ,IVссс , за потребеОдсека нефрологије у Служби за унутрашње
болести Опште болнице Ваљево,-1 извршилац
2.
Одлука из претходног става ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
3.
По доношењу одлуке о расписивању јавног огласа исти је неопходно објавити у
публикацији ,, Послови ,, код Националне службе за запошљавање,интернет страници
Министарства здравља Републике Србије и интернет страници установе у складу са
условима Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака
запослених.

Др Зоран Ђурић, вд директора
Дн:
Кадровска сл.

----------------------------------------------

Општа болница Ваљево
Бр.ОБВ-01-3958/1
Датум16.05.2017.год.
На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке
директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -013958 од 16.05.2017.године.
Општа болница Ваљево расписује
ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време,са пробним радом у трајању од 3 месеца,са пуним
радним временом, за рсдно место
-

Мед.сестра техничар–IVссс , за потребеОдељења онкологије са палијативном негом у
Служби за унутрашње болести Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

Услови за пријаву кандидата на оглас:
-Завршена мед.школа ,IV ссс
-Положен стручни испит
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
-Пријаву на оглас са кратком биографијом;
-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,,
код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево
Одељење за правне,кадровске и административне послове
Ул.Синђелићева бр.62
14000 Ваљево
Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)
Др Зоран Ђурић, вд директора

Општа болница Ваљево
Бр.ОБВ-01-3962/1
Датум16.05.2017.год.
На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке
директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-3962 од 16.05.2017.године.
Општа болница Ваљево расписује
ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време,са пробним радом у трајању од 3 месеца,са пуним
радним временом, за рсдно место
-

Мед.сестра техничар–IVссс , за потребеСлужбе ортопедије и трауматологије Опште
болнице Ваљево – 1 извршилац

Услови за пријаву кандидата на оглас:
-Завршена мед.школа ,IV ссс
-Положен стручни испит
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
-Пријаву на оглас са кратком биографијом;
-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,,
код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево
Одељење за правне,кадровске и административне послове
Ул.Синђелићева бр.62
14000 Ваљево
Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)
Др Зоран Ђурић, вд директора

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Број: ОБВ-01-3990
Датум:16.05.2017.god.
Ваљево
На основу овлашћења из чл. 23 Статута Опште болнице Ваљево, в.д. директора др
Зоран Ђурић донео је дана 16.05. 2017.год. следећу
ОДЛУКУ
1.

Сторнира се оглас објављен у листу «Послови» дана 03.05.2017.год. за пријем у радни
однос на одређено време у трајању од шест месеци,ради обављања приправничко
волонтерског стажа пет лабораторијских техничара и пет гинеколошко акушерских
сестара.
2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Образложење
На предлог помоћника директора за сестринство Владана Илића и сагласности вд
директора Опште болнице Ваљево др Зорана Ђурића, 03.05.2017.год. у листу «Послови»
објављен је оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од шест месеци, ради
обављања приправничко волонтерског стажа пет лабораторијских техничара и пет
гинеколошко акушерских сестара.Како на оглас није било пријављених кандидата исти се
сторнирају у целости.

в.д. директора Опште болнице Ваљево
------------------------------------------др Зоран Ђурић

Дн/ - Кадровској служби
- а/а

Општа болница Ваљево
Бр.ОБВ-01-3960/1
Датум16.05.2017.год.
На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке
директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-3960 од 16.05.2017.године.
Општа болница Ваљево расписује
ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време,са пробним радом у трајању од 3 месеца,са пуним
радним временом, за рсдно место
-

Мед.сестра техничар–IVссс , за потребеСлужбе урологије Опште болнице Ваљево – 1
извршилац

Услови за пријаву кандидата на оглас:
-Завршена мед.школа ,IV ссс
-Положен стручни испит
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
-Пријаву на оглас са кратком биографијом;
-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,,
код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево
Одељење за правне,кадровске и административне послове
Ул.Синђелићева бр.62
14000 Ваљево
Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)
Др Зоран Ђурић, вд директора

Општа болница Ваљево
Бр.ОБВ-01-3963/1
Датум16.05.2017.год.
На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке
директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- од 16.05.2017.године.
Општа болница Ваљево расписује
ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено времедо повратка стално запослене са трудничког
боловања,породиљског боловања и боловања ради неге детета , са пуним радним временом
зарадно место
-

Више мед.сестре техничара–VI ссс , за потребеСлужбеурологије Опште болнице Ваљево – 1
извршилац

Услови за пријаву кандидата на оглас:
-Завршена виша мед.школа ,VI ссс
-Положен стручни испит
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
-Пријаву на оглас са кратком биографијом;
-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,,
код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево
Одељење за правне,кадровске и административне послове
Ул.Синђелићева бр.62
14000 Ваљево
Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)
Др Зоран Ђурић, вд директора

Општа болница Ваљево
Бр.ОБВ-01Датум11.05.2017.год.
На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке
директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- од 11.05.2017.године.
Општа болница Ваљево расписује
ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене на рад са трудничког,
односно породиљског боловања и боловања ради неге детета , са пуним радним временом за
радно место
-

Мед.сестра техничар –IV ссс , за потребе Одељења офталмологије Опште болнице
Ваљево – 1 извршилац

Услови за пријаву кандидата на оглас:
-Завршена мед.школа ,IV ссс,општи смер
-Положен стручни испит
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
-Пријаву на оглас са кратком биографијом;
-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији
,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево
Одељење за правне,кадровске и административне послове
Ул.Синђелићева бр.62
14000 Ваљево
Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)
Др Зоран Ђурић, вд директора

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Број: ОБВ-01-3991
Датум:16.05.2017.god.
Ваљево
На основу овлашћења из чл. 23 Статута Опште болнице Ваљево, в.д.
директора др Зоран Ђурић донео је дана 16.05. 2017.год. следећу
ОДЛУКУ
1.
Сторнира се оглас објављен у листу «Послови» дана 03.05.2017.год. за пријем у
радни однос на одређено време у Одсеку за дијагностику и лечење стерилитета са
ендокринологијом и медицински потпомогнутом оплодњом у Служби за
гинекологију и акушерство, једног мастер биолога, са пуним радним временом, до
повратка са неплаћеног одсуства стално запослене Милице Крстивојевић, у делу
који се односи на назив радног места,где уместо мастер биолог треба да буде
дипломирани молекуларни биолог и физиолог.
2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Образложење
На предлог шефа Одсека за дијагностику и лечење стерилитета са
ендокринологијом и медицински потпомогнутом оплодњом Службе за гинекологију
и акушерство др Бранка Будимировића. и сагласност в. д. директора др Зорана
Ђурића Опште болнице Ваљево, 03.05.2017.год. у листу «Послови» објављен је оглас за
пријем у радни однос на одређено време у Одсеку за дијагностику и лечење
стерилитета и медицински потпомогнутом оплодњом у Служби за гинекологију и
акушерство, једног мастер биолога, са пуним радним временом, до повратка са
неплаћеног одсуства Милице Крстивојевић. Оглас се делимично сторнира у називу
радног места ,где уместо мастер биолог треба да буде дипломирани молекуларни
биолог и физиолог.Остали услови / завршен Биолошки факултет, VII ссс/ остају
исти.

в.д. директора Опште болнице Ваљево
------------------------------------------др Зоран Ђурић

Дн/ - Кадровској служби
- а/а

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Број: ОБВ-01-3990
Датум:16.05.2017.god.
Ваљево
На основу овлашћења из чл. 23 Статута Опште болнице Ваљево, в.д. директора др
Зоран Ђурић донео је дана 16.05. 2017.год. следећу
ОДЛУКУ
1.

Сторнира се оглас објављен у листу «Послови» дана 03.05.2017.год. за пријем у радни
однос на одређено време у трајању од шест месеци,ради обављања приправничко
волонтерског стажа пет лабораторијских техничара и пет гинеколошко акушерских
сестара.
2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Образложење
На предлог помоћника директора за сестринство Владана Илића и сагласности вд
директора Опште болнице Ваљево др Зорана Ђурића, 03.05.2017.год. у листу «Послови»
објављен је оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од шест месеци, ради
обављања приправничко волонтерског стажа пет лабораторијских техничара и пет
гинеколошко акушерских сестара.Како на оглас није било пријављених кандидата исти се
сторнирају у целости.

в.д. директора Опште болнице Ваљево
------------------------------------------др Зоран Ђурић

Дн/ - Кадровској служби
- а/а

