На основу
члана 136. став 1., тачка 8) Закона о здравственој заштити („Сл.гл РС“,
бр.107/05,72/09 – др закон,88/10,99/10,57/11,119/12,45/13 – др.закон) и члана 19.,20. и 26. став
1.,тачка 7. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на
седници одржаној 13.10.2015.године је донео
ОДЛУКУ
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Здравственог центра Ужице

За директора Здравственог центра Ужице може бити именовано лице које поред општих
услова прописаних законом, испуњава и следеће посебне услове: :
1. Завршен медицински или стоматолошки или фармаколошки факултет, специјализацију из
гране медицине или стоматологије или фармације која је из делатности Здравственог
центра Ужице, и најмање 5 година радног стажа по положеном специјалистичком испиту,
или
2. завршен економски факултет и специјализацију из здравственог права и завршену
едукацију из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа на
пословима руковођења у здравственој установи, или
3. завршени правни факултет и специјализацију из здравственог права и завршену едукацију
из области здравственог менаџмeнта и најмање 5 година радног стажа на пословима
руковођења у здравственој установи.
Директор се именује на 4 године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу краћу биографију и доказе о испуњењу услова
јавног конкурса:
1. Оригинал извод из матичне књиге рођених који није старији од 6 месеци,
2. Оверену копију дипломе о завршеном медицинском или стоматолошком или
фармацеутском факултету и дипломе о положеном специјалистичком испиту из гране
медицине или стоматологије или фармације која је из делатности Здравственог
центра, са оргиналном потврдом о радном стажу по положеном специјалистичком
испиту, или

Оверену копију дипломе о завршеном економском или правном факултету, са
овереном копијом уверења – дипломе о завршеној специјализацији из здравственог
права и оверену копију потврде о завршеној едукацији из области здравственог
менаџмента, као и оргиналну потврду о радном стажу на пословима руковођења у
здравственој делатности.
Пријаве на јавни конкурс се достављају у року од 15 дана од дана објављивања у
дневном листу „Политика“, гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“,
сајту Министарства здравља РС, сајту и огласној табли Здравственог центра Ужице, на
адресу: Здравствени центар Ужице, Ул.Милоша Обреновић бр.17, 31000 Ужице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

