
 
ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
БРОЈ:5597 
ДАНА:02.10.2018.год 
 
На основу Одлуке директора бр. 4999 од 03.09.2018.године, Решења директора бр.5000/1 од 
03.09.2018.године, Огласа бр.4989 од 03.09.2018.године, Комисија сачињава 
 

З А П И С Н И К 
о отварању пристиглих понуда 

 
У складу са, Огласoм бр.4989 од 03.09.2018.године за пријем у радни однос 1 доктора медицине на 

одређено време са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља 
Бор (Објављеног у НСЗ-Филијала Бор-Послови, сајту Министарства здравља РС и Сајту установе ) 
комисија у саставу: 
      -       спец.др мед.Слађана Јовановић-члан, 
      -       вмс-тех. Саша Босијоковић, 

- Југослав Романовић дипл.правник, 
констатује следеће: 

До дана 18.09.2018.године ( 14.30.часова ) пристигло је укупно 9 благовремено поднетe пријавe и то: 
1. Пријава- Милена Пропадовић поднета мејлом-заведено бр.5033 од 05.09.2018.године 
-документација непотпуна (Није достављена оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском 
факултету, није достављен доказ уверење о положеном стручном испиту, фотокопија личне карте, 
решење о упису у лекарску комору Србије или Лиценца) 
2. Пријава-Милена Марковић-заведено бр.5041 од 05.09.2018.године; 
- документација потпуна 
3. Пријава-Санела Илић-заведено бр.5065 од 06.09.2018.године; 
- документација потпуна 
4. Пријава Весна Плешић поднета мејлом -заведено бр.5089 од 07.09.2018.године; 
- документација непотпуна (није достављен доказ уверење о положеном стручном испиту, 

фотокопија личне карте) 
5. Пријава Милена Крстић поднета мејлом -заведено бр.5115 од 10.09.2018.године; 
- документација непотпуна(Није достављена оверена фотокопија дипломе о завршеном 
медицинском факултету, није достављен доказ уверење о положеном стручном испиту, фотокопија 
личне карте, решење о упису у лекарску комору Србије или Лиценца) 
6. Пријава-Никола Јовановић-заведено бр.5122 од 10.09.2018.године; 
- документација непотпуна (Није достављен доказ уверење о положеном стручном испиту, , решење 
о упису у лекарску комору Србије или Лиценца) 
7. Пријава-Жаклина Несторовић –заведено бр.5130 од 10.09.2018.године; 
- документација потпуна 
8. Пријава Вера Станчић поднета мејлом –заведено бр.5257 од 17.09.2018.године 
- документација непотпуна, (Није достављена оверена фотокопија дипломе о завршеном 
медицинском факултету, није достављен доказ уверење о положеном стручном испиту, фотокопија 
личне карте, решење о упису у лекарску комору Србије или Лиценца) 
9.   Пријава Младен Зафировић-заведено бр.5264 од 18.09.2018.године; 
- документација потпуна 

На основу горе наведеног Комисија ће у наредних пет дана од дана доношења овог записника 
обавити Интервју са кандидатима који имају потпуну општу документацију и на основу истог донети 
предлог директору. 

      -       спец.др мед.Слађана Јовановић-члан 
      -       вмс-тех. Саша Босијоковић 

- Југослав Романовић дипл.правник                     
Доставити: 
-члановима комисије, 
-директору, 
-а/а.  


