
Број: 915/17
Дана:  31.07.2017.
Ковачица

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», члана 12. Правилника о
стручном усавршавању у ДЗ «Ковачица» бр.1352/16 од 01.08.2016.г.  и Правилника о
изменама  Правилника  о  стручном  усавршавању  у  ДЗ  «Ковачица»  бр.890/17-1  од
25.07.2017.г. и Одлуке управног одбора ДЗ «Ковачица» број  914/17-1 од 31.07.2017.г.,
директор Дома здравља «Ковачица», расписује:

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С
за одобравање специјализације

Интерни конкурс за одобравање специјализације расписује се за следеће области
здравствене заштите:

1. Психијатрија.................................................................. 1 специјализацијa, 

2. Интерна медицина..........................................................1 специјализација,

3. Офталмологија................................................................1 специјализација

Право  пријављивања  на  конкурс  имају  здравствени  радници  који  испуњавају
следеће услове: 

- да имају високу стручну спрему здравствене струке-доктори медицине,

- да су у радном односу на неодређено време у Дому здравља «Ковачица»
- да су положили стручни испит 

На основу Правилника о стручном усавршавању у ДЗ «Ковачица» бр.1352/16 од
01.08.2016.г. и Правилника о изменама Правилника о стручном усавршавању у
ДЗ  «Ковачица»  бр.890/17-1  од  25.07.2017.г.  критеријуми  на  основу  којих
кандидати добијају бодове су следећи:

1. дужина студирања,
2. просечна оцена на факултету,
3. дужина радног стажа у ДЗ «Ковачица»,
4. оцена успешности у раду кандидата.

 
Укупан  број  бодова  кандидатима  за  доделу  специјализација,  утврђује  се

сабирањем броја бодова по основу горе наведених критеријума.

Уколико кандидати за доделу специјализација имају исти број бодова, предност
има онај  кандидат који има већи број  број  бодова добијених по основу критеријума
просечна оцена.
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Кандидати  су  у  обавези  да  доставе  писану  пријаву  на  конкурс  са  краћом
биографијом. Уз пријаву се подносе: 

- оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету,
- оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту,
- оверена  фотокопија  извода  из  матичне  књиге венчаних,  уколико  је  дошло до

промене личног имена,
- доказ о просечној оцени на факултету,

- потврда да је лице у сталном радном односу у Дому здравља «Ковачица»

Конкурс се објављује  на  огласној  табли Дома здравља «Ковачица» и на  сајту
Дома здравља «Ковачица».

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли Дома
здравља «Ковачица» и на сајту Дома здравља «Ковачица».

Одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља «Ковачица», сходно
одредби члана 18. Правилника о стручном усавршавању у ДЗ «Ковачица», у року од 8
дана од дана закључења јавног конкурса.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о упућивању изабраног кандидата
на специјализацију (уз рад), након добијања сгласности Министарства здравља.

Пријаве  на  оглас  са  приложеном  траженом  документацијом  подносе  се
директору ДЗ «Ковачица».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

       директор
__________________
Др Драган Јосифовић
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