
 

 

Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina 
DOM   ZDRAVLJA ADA – EGÉSZSÉGHÁZ  ADA 
24430 ADA, Jožefa Atile 9.   
Tel./Fax.: 024/853-253, Tel.: 024/851-272 
e-mail: dzadasek@eunet.rs, www.dzada.co.rs 
PIB: 100986631,  Matični br.: 08018545, 
Regist. br.: 1070005432,  Šifra delat.: 8621 
Tekući račun: 840-21661-38  ;  840-21667-20 

 

UPRAVNI ODBOR 
Broj: 9/III-2014 
Ada, 26. marta 2014. godine 
 
                             Na osnovu člana 132. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni 
glasnik RS” broj: 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013) Upravni odbor 
Doma zdravlja Ada, na svojoj sednici održanoj dana 26. marta 2014. godine raspisuje 
 

JAVNI KONKURS 
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 

DOMA ZDRAVLJA ADA 
 

                   Za direktora Doma zdravlja Ada, može biti izabrano i imenovano lice koje pored 
opštih uslova predviđenih zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove: 

-  koje ima visoku školsku spremu zdravstvene struke- završeni medicinski ili 
stomatološki fakultet ipoloženi stručni ispit ili visokoškolsku spremu druge 
struke sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta 

- koje ima najmanje pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite 
 

Direktor Doma zdravlja Ada se imenuje na mandatni period od četiri godine. 
 
Kandidat  uz prijavu na javni konkurs treba da podnese sledeće dokaze o 
podobnosti za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja Ada: 
1. Dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu (overena fotokopija) 
2. Dokaz o edukaciji iz oblasti zdravstvenog menedžmenta ( ukoliko se radi o 

kandidatu nemedicinske struke) 
3. Dokaz o radnom stažu u oblasti zdravstvene zaštite 
4. Dokaz da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od 

najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za 
obavljanje poslova poslovodnog organa 

5. Pismena izjava da  ispunjava uslove iz člana 130. stav 6. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti  

 
                     Prijave na javni konkurs se podnose  UPRAVNOM  ODBORU u roku od 15 
dana, računajući od dana objavljivanja i „Službenom listu opštine Ada”, na sledeću 
adresu:  
DOM ZDRAVLJA ADA, 24430 ADA, ulice Jožef Atila br. 9. u zatvorenim kovertama sa 
naznakom  „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – NE OTVARAJ „ 
                      Nepotpune i neblagovremene prijave Upravni odbor neće razmatrati. 
 
                                                                                                                                     PREDSEDNIK 
                                                                                                                    Dr Pap Gopić Dragica 
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IGAZGATÓ BIZOTTSÁG 
Broj: 9/III - 2014 
Ada, 2014. március  26. 
 
              Az Egészség  védelemről szóló törvény  132-es szakaszának 3. bekezdése  alapján 
(Szerb Köztársaság Hivatalos közlönyének 107/05, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 és 
45/2013 ) az adai Egészségház Igazgató bizottsága 2014. március 26-án megtartott ülésén 
 

NYILVÁNOS  PÁLYÁZATOT 
ír ki 

AZ ADAI EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJÁNAK  
MEGVÁLASZTÁSÁRA  ÉS  KINEVEZÉSÉRE 

 
 
         Az  adai  Egészségház igazgatói funkciójára csak olyan személy  választható és 
nevezhető ki, aki a törvény által előírt általános feltételek mellett eleget tesz a következőknek  
is:  

- Az egészségügyi egyetem keretein belül   orvosi illetve fogorvosi  diplomát szerzett,  
sikeres  szakvizsgával rendelkezik, illetve más profilu egyetemi  végzettség,     
egészségvédelem  szervezésből szerzett   képesítéssel  

- az egészségvédelem területén öt éves gyakorlattal rendelkezik       
 
      Az Egészségház igazgatójának megbízatási ideje négy évre szól. 

 
         A pályázóknak a kérvény mellé a következő igazoló okmányokat kell mellékelniük: 
 

1.az iskolai végzettséget és a szakvizsgát igazoló okmányok hitelesített fénymásolatát 
2. egészségvédelemből szerzett külön képesítés (amikor a pályázó nem egészségügyi   
     képesítésű) 

          3. igazolást az egészségvédelem területén szerzett  gyakorlatról 
          4. igazolást, hogy nincs  elitélve bűncselekmény elkövetéséért legkevesebb hat hónapig 
tartó föltételnélküli börtönbüntetésre illetve büntetendő cselekményt nem követett el, ami 
alkalmatlanná tenné az ügyvezetői tevékenység végzésére 
         5. Írásos nyilatkozatott, hogy az Egészségvédelemről szóló törvény 130-as szakaszának 
6. bekezdésében foglaltatott feltételek nem állnak fenn  
         A kérvényeket zárt borítékban „NE NYISD KI! - PÁLYÁZAT” FELIRATTAL  az 
IGAZGATÓ BIZOTTSÁGHOZ kell eljuttatni az adai Községi hivatalos lap-ban való 
megjelenésétől számított 15 napos záróhatáridőn belül, a következő címre: EGÉSZSÉGHÁZ 
ADA,  24430  ADA József Attila u. 9. 
         A hiányos és késve érkezett kérvényeket az Igazgató bizottság nem veszi figyelembe. 
 
                                                                                            Dr Pap Gopić Dragica 
                                                                                                           elnök 
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