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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА 

Број: 1443 

Дана:07.12.2017. 

С У Б О Т И Ц А 

       

 

 

На основу члана 132-134. Закона о здравственој заштити  и члана 19. Статута Завода за јавно 

здравље Суботица, сходно Одлуци Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица од 25.11.2017. 

 

Расписује се јавни конкурс за именовање 

 

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА 

на мандатни период од 4 године 

 

Услови за именовање: 

За директора Завода за јавно здравље Суботица може конкурисати лице које поред општих 

услова прописаних законом, испуњава и следеће услове: 

 доктор медицине специјалиста из одговарајуће гране медицине, заступљене у Заводу за 

јавно здравље Суботица; социјалне медицине, микробиологије са паразитологијом, 

епидемиологије или хигијене. 

 правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог 

менаџмента; 

 да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите, 

 Да је уписан у Лекарску Комору Србије. 

 Да се против кандидата  не води кривични поступак пред судом. 

 

Уз пријаву која садржи преглед кретања у служби са биографским подацима, кандидат је 

дужан да поднесе следеће доказе: 

 својеручно потписану молбу, са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом и изјавом да се 

против њих не води кривични поступак,  

 предлог плана развоја Завода за јавно здравље у наредних четири године. 

 оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,  

 оверену фотокопију дипломе о положеној специјализацији из области социјалне медицине, 

микробиологије са паразитологијом, епидемиологије или хигијене 

 фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

 фотокопију извода из матичне књиге рођених, 

 фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 

девојачко презиме), 

 фотокопију лиценце или решења о упису у именик  Лекарске коморе Србије, 

 фотокопију радне књижице   

 Доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за кандидате правне или 

економске струке. 

 

Рок за пријављивање на конкурс је 25 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 

„Политика“  

Ближе информације о конкурсу се могу добити у Одељењу за правне и опште послове Завода 

за јавно здравље Суботица, е-маил: pravnik@zjzs.org.rs, телефон 024/572-585. 

 

Пријаве подносити на адресу: 

Завод за јавно здравље Суботица 

24000 Суботица 

Змај Јовина бр. 30 

Са назнаком: "За конкурс за директора" 
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