
            

 

 

 

 

 

  На основу члана 136. ст. 1. тач. 8) Закона о здравственој заштити („Службе- 

ни гласник Републике Србије“ број 107/2005, 72/2009 –др. закон, 88/2010, 99/2010 

и 57/2011 и 119/2012) као и члана 18 -20. Статута Института за јавно здравље 

Ниш, у Нишу, бр. 05-1948 од 26.06.2006. године, Управни одбор Института, на 

седници од 19.05.2014. године донео је 

 

 

            О Д Л У К У 

        о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

    Директора Института за јавно здравље Ниш 

  

 Расписује се јавни конкурс за избор и именовање Директора Института 

за јавно здравље Ниш, у Нишу, за мандатни период од четири године.  

  

Расписује се  

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ У НИШУ 

за мандатни период од четири године 

 

 Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да 

испуњавају и следеће услове: 

 

- да је доктор медицине специјалиста једне гране превентивне медицине 

(хигијене или епидемиологије или  микробиологије са паразитологијом 

или социјалне медицине или медицинске статистике и информатике), 

са звањем доктора медицинских наука - наставник Медицинског 

факултета и пет година радног искуства у струци ;  

или  

-да има високу  школску спрему друге струке, едукацију из области 

здравственог менаџмента и научно истраживачко звање, са најмање пет 

година радног искуства у институцијама чија је основна  делатност 

превентивна медицина. 

-да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини 

недостојним за обављање функције директора здравствене установе, 

односно да правоснажном судском одлуком није осуђен за кривично 

дело које га чини недостојним за обављање функције директора 

здравствене установе. 

 



 Уз пријаву за конкурс  потребно је доставити следећу  документацију 

(оригинале или оверене фотокопије): 

-Извод из матичне књиге рођених, 

-Уверење о држављанству Републике Србије, 

- Диплома, односно доказ о стручној спреми, 

- Уверење о положеном специјалистичком испиту, односно уверење о 

завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, 

 -Доказ о стеченом научном звању, 

-Биографија, 

-Потврда о радном стажу, 

-потврда надлежног органа да против њега није покренут кривични 

поступак, односно потврду о неосуђиваности за кривична дела која га 

чине недостојним за обављање функције директора здравствене 

установе 

-Програм рада и развоја Института за  наредне четири године 

 

  

 Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневном 

листу „Политика“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Пријаве са свим прилозима подносе се у затвореној коверти на адресу: 

Институт за јавно здравље у Нишу, Бул. др Зорана Ђинђића 50. са назнаком: 

„За Управни одбор – пријава  за  избор и именовање директора -Не отварати“ 

Избор директора обавиће се у року од 30 дана од истека рока за подношење 

пријава. “ 

 

 

Председник Управног одбора 

 

 

                                                                                               Проф. др Саша Станковић 

 


