
 
 

На основу члана 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 96/2019 и 
58/2020), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ 
Аранђеловац), члана 27к Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 други 
закон ), и Кадровског плана за 2018 годину, Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ 
Аранђеловац расписује  

 
 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за пријем у радни однос  

 

Нa oдрeђeнo врeмe због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка, сa пуним 
рaдним врeмeнoм зa oбaвљaњe пoслoвa: 

Физиотерапеутски техничар – jeдaн извршилац  
Услови за обављање послова:  

срeдњe медицинско oбрaзoвaњe физиотерапеутски техничар, IV стeпeн. 
Дoдaтнa знaњa / испити / рaднo искуствo 

-положен стручни испит,   
-лиценца за рад и 

-нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa у нaвeдeнoм звaњу. 

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице 
за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац. 
 

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:          
- фотокопију дипломе о завршеноj  школи,  
- фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 

- фотокопију лиценце, 
- фотокопију извода из матичне књиге рођених и 

- пријаву на оглас са кратком биографијом 

 Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се 
доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална 
болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас. 

По потреби на разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.  
Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати. 
 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 

 

 
 

                                                                                 Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 
                                                                                           др Слободан Продановић 


