
 
 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
 

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Република Србија,  http://www.onk.ns.ac.rs 
Тел: +381 21 48 05 500  Факс: +381 21 6613 741 E-mail: info@onk.ns.ac.rs  

Управа за трезор Т.Р.: 840-524661-67 и 840-524667-49     Трг. суд НС уложак бр. 5-237   ПИБ 100804613       

 
 

 

 
Број: 4-1435 
Датум: 20.07.2015. 
 
 
На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 7. Посебног 
колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015), и 
Извештаја  Комисије за пријем у радни однос запослених на неодређено време на 
Институту за онкологију Војводине број 4-1434 од 20.07.2015. године, доносим 
 
 

ОДЛУКУ 
 

По Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 
једног лекара специјалисте социјалне медицине на Институту за онкологију Војводине, 
објављеном код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на 
интернет страници Министарства здравља Републике Србије дана 03.07.2015. године, 
изабран је кандидат Мсц. др Данијела Станковић Баричак.  
 
 
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. 
 
 
Одлука о избору кандидата ће се објавити на веб-страници Института за онкологију 
Војводине.  
 
 
 
 
Проф. др Милош Лучић, 
директор Института за онкологију Војводине 
 
 
Доставити: 

- изабраном кандидату 
- архива 
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