
 

 

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA I 

BABICA SRBIJE 

 
                                                          Raspisuje  

                               KONKURS 

  
    ZZaa  ddooddeelluu  „„ZZLLAATTNNOOGG  ZZNNAAKKAA““  nnaajjbboolljjiimm  sseessttrraammaa  SSrrbbiijjee  zzaa  22002233  

ggoodd..      KKoonnkkuurrss    jjee    oottvvoorreenn  ddoo  2222  aapprriillaa  22002233  ggooddiinnee..  DDMMSSTTBBSS  ćeće  

ddooddeelliittii  55  zzllaattnniihh  zznnaakkoovvaa  22002233..  ggooddiinnee  nnaa  SSvveeččaannoojj  AAkkaaddeemmiijjii  nnaa  

MMeeđđuunnaarrooddnnii  ddaann  mmeeddiicciinnsskkiihh  sseessttaarraa1122  mmaajjaa  uu  JJaaggooddiinnii..  

KKaannddiiddaattee  zzaa  ZZLLAATTNNII  ZZNNAAKK  uu  sskkllaadduu  ssaa  PPrraavviillnniikkoomm  oo  nnaaggrraaddaammaa  

SSaavveezzaa,,  mmoogguu  pprreeddlloožžiittii::UUddrruužžeennjjaa,,  OOrrggaannii  SSaavveezzaa..  

  KKrriitteerriijjuummii  zzaa  ddooddeelluu  ZZllaattnnoogg  zznnaakkaa::                                                    
11..  DDaa  jjee  pprreeddlloožžeennii    kkaannddiiddaatt  ddoobbiittnniikk  SSrreebbrrnnoogg  zznnaakkaa  iillii  rreeggiioonnaallnnee  

nnaaggrraaddee  UUddrruužžeennjjaa,,nnaajjmmaannjjee  33  ggooddiinnee  pprree  pprreeddllooggaa,,pprriilloožžiittii  

kkooppiijjuu  nnaaggrraaddee))  

22..  DDaa  jjee  pprreeddlloožžeennii,,  ččllaann  SSaavveezzaa  ii  DDMMSSTTBB  SSrrbbiijjee,,  nnaajjmmaannjjee  1100  ggooddiinnaa  uu  

kkoonnttiinnuuiitteettuu  ((pprriilloožžiittii  kkooppiijjuu  ččllaannsskkee  kknnjjiižžiiccee  SSaavveezzaa))  

33..  DDaa  pprreeddlloožžeennii  kkaannddiiddaatt  nniijjee  ččllaann  ddrruuggee  pprrooffeessiioonnaallnnee    aassoocciijjaacciijjee  

44..  DDaa  pprreeddlloožžeennii  kkaannddiiddaatt  rreeddoovvnnoo  uuppllaaććuujjee  ččllaannaarriinnuu  SSaavveezzuu  ((pprriilloožžiittii  

ddookkaazz  oo  rreeddoovvnnoojj  uuppllaattii  ččllaannaarriinnee))    

55..  DDaa  jjee  pprreeddlloožžeennii  kkaannddiiddaatt  rraaddnnoo  aakkttiivvaann  uu  pprrooffeessiijjii    sseessttrree--bbaabbiiccee  

nnaajjmmaannjjee  1100  ggooddiinnaa  

66..  DDaa  nniijjee  kkaažžnnjjaavvaann  kkaaoo  ččllaann  aassoocciijjaacciijjee    

77..  DDaa  iimmaa  oobbjjaavvlljjeenniihh  nnaajjmmaannjjee  77  ssttrruuččnniihh  rraaddoovvaa  nnaa  ssttrruuččnniimm  

sskkuuppoovviimmaa  SSaavveezzaa  ––  DDMMSSTTBBSS((nnaavveessttii  nnaasslloovvee  rraaddoovvaa  ii    zzbboorrnniikkee  

rraaddoovvaa))  

88..  DDaa  jjee  aakkttiivvaann  uu  pprrooffeessiioonnaallnnoojj  oorrggaanniizzaacciijjii  nnaajjmmaannjjee  1100  ggooddiinnaa  

((nnaavveessttii  aattkkiivvnnoossttii  ––  ffuunnkkcciijjee  uu  AAssoocciijjaacciijjii))  

99..  DDaa  uu  ssvvoojjoojj  rraaddnnoojj  oorrggaanniizzaacciijjii  ii  pprrooffeessiioonnaallnnoojj    aassoocciijjaacciijjii  aakkttiivvnnoo  

uuččeessttvvuujjee  uu  eedduukkaacciijjii  ii  ffoorrmmiirraannjjuu    ssttrruuččnniihh  ssttaavvoovvaa  sseessttrriinnssttvvaa  



 

 

1100..  DDaa  ssvvoojjiimm  pprrooffeessiioonnaallnniimm  ii  eettiiččkkiimm  ssttaavvoovviimmaa  ddoopprriinnoossii  

uunnaapprreeđđeennjjuu  pprrooffeessiijjii    mmeeddiicciinnsskkee    sseessttrree,,bbaabbiiccee  

1111..  AAkkoo  pprreeddlloožžeennii  kkaannddiiddaatt  iimmaa  ddrruuggaa  pprriizznnaannjjaa  ii  nnaaggrraaddee  ii  nnaavveessttii  ii  

pprriilloožžiittii  kkooppiijjuu  iissttiihh  

1122..  ČČllaanniiccee  SSaavveezzaa,,  kkoojjee  ppookkrreeććuu  iinniicciijjaattiivvuu  zzaa  ddooddeelluu  zznnaakkaa,,  mmoorraajjuu  

ddoossttaavviittii  OOddlluukkuu  kkoojjaa  jjee  ddoonneettaa,,  ssaa  oobbrraazzlloožžeennjjeemm,,  ppoottppiissoomm  

ooddggoovvoorrnnoogg  ii  ppeeččaattoomm,,  UUddrruužžeennjjaa,,  ččllaanniiccee  SSaavveezzaa..  

1133..  PPrreeddlloožžeennii  kkaannddiiddaatt  ttrreebbaa  ddaa    pprriilloožžii  ssvvoojjuu  PPrrooffeessiioonnaallnnuu  

bbiiooggrraaffiijjuu..  

  

DDookkuummeennttaacciijjuu  ssaa  pprreeddlloozziimmaa,,  ppoossllaattii  nnaa  aaddrreessuu  SSUUZZRR  SSrrbbiijjee  ZZmmaajjaa  oodd  

NNooććaajjaa  99//IIVV,,1111000000  BBeeooggrraadd  

  EE--mmaaiill::iinnffoo@@  sszzrr..oorrgg  ..rrss  ssaa  nnaazznnaakkoomm  ––  zzaa  KKoommiissiijjuu  zzaa  ddooddeelluu  nnaaggrraaddaa  ii  

pprriizznnaannjjaa..  EE--mmaaiill    ppooššttaa  mmoorraa  iimmaattii  ii  pprraatteeććuu  oorriiggiinnaallnnuu  ddookkuummeennttaacciijjuu!!  

KKrraajjnnjjii    rrookk  zzaa  ssllaannjjee  pprreeddllooggaa  jjee  2222..0044..22002233..  

                                    

  BBeeooggrraadd                                                                                                          PPrreeddsseeddnniikk  DDMMSSTTBBSS  

0088..0022..22002233..  ggoodd                                                                          VVSSSS,,VVaalleennttiinnaa  NNiikkoolliićć,,ssrr  

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      
                                                                                          
                                                              PPrreeddsseeddnniikk  SSaavveezzaa    

                                                                            MMrr  ssccii  mmeedd  RRaaddmmiillaa  NNeeššiićć,,ssrr 

 
                                 


