На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице, телефнским путем је 09.09.2014.године је донео
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
Смиљка Недељковић, дипл.правник

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор
Здравственог центра Ужице, телефонским путем 09.09.2014.године је усвојио
ОДЛУКУ
о измени Правилника о стручном усавршавању Здравственог центра Ужице
Члан 1.
У Правилнику остручном усавршавању Здравственог центра Ужице 0301 бр 927/1
од 01.03.2012.године, члан 6 мења се и гласи:
„Члан 6.
Здравствени радник и здравствени сарадник са високим образовањем који је
засновао радни однос на неодређено време са Здравственим центром Ужице може се
стручно усавршавати – стицати специјализацију под условом да је завршио приправнички
стаж и положио стручни испит.
Здравствени радник са високим образовањем, може се после завршене
специјализације усавршавати и у ужој специјалности под условом да је обављао послове
здравствене заштите у складу са Законом о здравственој заштити као специјалиста
одређене гране медицине, стоматологије, односно фармације.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана за области дефицитарних грана медицине,
стоматологије, односно фармације Министарство може за незапосленог здравственог
радника са високим образовањем који је завршио приправнички стаж и положио стручни
испит, да одобри специјализацију као и ужу специјализацију по положеном
специјалистичком испиту.
Одобравање специјализација и ужих специјализација врши Центар у складу са
Планом стручног усавршавања из члана 1. овог Правилника.
Одлуку о одобравању специјализације и уже специјализације у складу са ставом 4.
овог члана, доноси директор Центра.
Министар решењем даје сагласност на одлуку из става 5 овог члана.
Решење министра из става 6. овог члана, коначно је у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Здравствени радник, односно здравствени сарадник дужан је да закључки уговор
са Центром о правима, обавезама и одговорностима за време трајања стручног
усавршавања у току специјализације, односно уже специјализације.
Здравствени радник односно здравствени сарадник дужан је да у Центру, проведе у
радном односу двоструко дужи период од периода трајања специјализације односно уже
специјализације, по положеном специјалистичком испиту.
Здравствени радник односно здравствени сарадник може да обавља здравствену
заштиту из области коју специјализира само под надзором овлашћеног здравственог
радника, односно здравственог сарадника-ментора“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
Центра.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Смиљка Недељковић,дип.правник

