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Број: 4/22/1‐1
Дана: 04.01.2022.
На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 12. Колективног уговора
Института за онкологију Војводине и Извештаја Комисије за пријем у радни однос запослених на
неодређено време у Институту за онкологију Војводине број 3/21/3‐4318 од 31.12.2021. године,
доносим

ОДЛУКУ
По Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 1
извршиоца на радном месту Виши радиолошки техничар у радио терапији у Одсеку за
високоволтажну терапију Клинике за радиолошку терапију Института за онкологију Војводине,
објављеном на интернет страници Министарства здравља Републике Србије дана 13.12.2021.
године, бира се Адела Гутеша.
Радни однос са изабраним кандидатом засноваће се уговором о раду, који ће закључити
директор и изабрани кандидат, а запослени ће ступити на рад на дан одређен тим уговором.

Образложење
На основу Одлуке број 4/21/2‐3982 од 10.12.2021. године, на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије дана 13.12.2021.године објављен је оглас за пријем у радни однос на
неодређено време са пуним радним временом 1 извршиоца на радном месту Виши радиолошки
техничар у радио терапији у Одсеку за високоволтажну терапију Клинике за радиолошку
терапију Института за онкологију Војводине, са роком за подношење пријава од 8 дана. У
остављеном року Институт је примио пет (5) пријаве која су благовремено достављене и
испуњавају услове огласа.
Комисија за пријем у радни однос именована Одлуком број 4/21/2‐3983 од 10.12.2021. године,
након разматрања пријава, у складу са критеријумима утврђеним Правилником о процедури и
критеријумима пријема у радни однос на Институту за онкологију Војводине број 4‐845 од
13.05.2015. године, предложила је директору Института да се у радни однос прими кандидат са
највећим бројем бодова.

Проф. др Зоран Радовановић,
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- веб страница Института
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