
 

 
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ 
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице 
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147 

e-mail: zavoduzice@mts.rs 
  

 
 

«На основу Одлуке Управног одбора 747/1 од 22.02.2023. године, а у складу са 
одредбама члана 18. и 19. Статута, Завод за јавно здравље Ужице расписује: 
 

КОНКУРС 
за именовање директора Завода за јавно здравље Ужице 

 
1) Подаци о установи 
Завод за јавно здравље Ужице 
Седиште: др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице 
Матични број: 07190298,  
ПИБ: 101780900 
 
2) Опис послова: 

    Директор Завода за јавно здравље: 
-  организује и руководи процесом рада, 
- одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и 

спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника 
и здравствених сарадника, 

- стара се о законитости рада Завода за јавно здравље и одговоран је за 
законитост рада Завода за јавно здравље, 

- одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа у складу са 
законом и општим актима, 

- одлучује о закључењу свих врста уговора са правним и физичким лицима из 
делатности Завода за јавно здравље и других уговора у функцији пословања, 
осим уговора за које је по прописима предвиђено да су у надлежности Управног 
одбора,   

- одговоран је за извршење финансијског плана и плана рада у складу са законом, 
- предлаже Акт о организацији и систематизацији послова  у Заводу за јавно 

здравље, који доноси Управни одбор, 
- доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника, 
- одговоран је за извршење судских одлука, одлука Управног одбора, аката и 

налога Надзорног одбора, инспекцијских и других законом овлашћених органа, 
- утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време 

штрајка у складу са законом, 
- именује Етички одбор Завода за јавно здравље и Комисију за унапређење 

квалитета рада Завода за јавно здравље, 
- подноси Управном одбору шестомесечни и годишњи извештај о систему 

менаџмента квалитетом Завода за јавно здравље, 
- подноси Управном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим 

финансијским обавезама и извршењу финансијског плана, односно 
шестомесечни извештај о пословању Завода за јавно здравље, 



- врши и друге послове предвиђене законом и другим прописима, овим Статутом 
и другим општим актима Завода за јавно здравље. 

 
 

3) Место рада кандидата је Завод за јавно здравље Ужице, Улица Веселина     
Маринковића бр. 4, 31000 Ужице. 

 
      4) Услови за именовање: 
За директора Завода за јавно здравље може бити именовано лице које испуњава услове 
прописане Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр. 25/2019) и Статутом 
Завода за јавно здравље Ужице и то: 
1) је доктор медицине специјалиста једне од грана медицине из делатности Завода за 
јавно здравље, или има високо образовање из области правних, економских, односно 
организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се 
уређује високо образовање; 
2) има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента; 
3) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе; 
односно руководилац организационе јединице у здравственој установи; 
4) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није 
подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује 
организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, 
корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном 
судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест 
месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем 
није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са 
Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, 
обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и 
дужности због које не може обављати дужност директора; 
5) није члан органа политичке странке.“  

 
Уз писану пријаву на јавни конкурс за директора, учесник јавног конкурса 
прилаже  следеће доказе: 

1. извод из матичне књиге рођених. 
2. уверење о држављанству, 
3. уверење о промени презимена, односно извод из матичне књиге 

венчаних, уколико је кандидат променио презиме 
4. оригинал или оверену копију дипломе о завршеном медицинском 

факултету 
5.  оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним основним 

академским студијама у трајању од најмање четири године из области 
правних, економских односно организационих наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно о 
завршеним студијама другог степена (мастер академским студијама) у 
обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова из области правних, економских 
односно организационих наука по пропису који је уређивао високо 
образовање почев од 10.септембра 2005.године 

6. оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији 
7. оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 

испиту 



8. оригинал или оверену фотокопију лиценце 
9. оригинал или оверену фотокопију уверења о завршеној акредитованој 

едукацији из области здравственог менаџмента 
10. потврду о радном стажу из области здравствене  заштите 
11. потврду о радном искуству као руководиоца здравствене установе, 

односно руководиоца организационе јединице у здравственој установи 
12. доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) 
13. доказ да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 

6 месеци) 
14. својеручно потписану и оверену изјаву кандидата, дату под 

материјалном и кривичном одговорношћу да није члан органа политичке 
странке 

15. својеручно потписану и оверену изјаву кандидата, дату под 
материјалном и кривичном одговорношћу o непостојању сукоба јавног и 
приватног интереса у смислу чл. 113 став 6 Закона о здравственој 
заштити 

16. кратку радну и стручну биографију 
 
5) Изборни поступак се спроводи само међу кандидатима који испуњавају 
услове за рад на радном месту директора.  

У Изборном поступку за директора управни одбор оцењује стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата наведене у огласу увидом у 
доказе уз поднету пријаву на јавни конкурс као и обављањем усменог 
разговора са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.  

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за директора 
доставиће се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, а 
најмање пет радних дана пре отпочињања изборног поступка. За кандидата 
који се не одазове позиву да учествује у изборном поступку, сматраће се да 
је одустао од поднете пријаве. 

 
 Пријаве на конкурс, са наведеним прилозима, достављају се у затвореној 
коверти,  са назнаком „пријава на конкурс за директора- не отварати,“ непосредном 
предајом  или путем поште,  на адресу: Завод за јавно здравље Ужице, ул. др Веселина 
Маринковића бр.4, 31000 Ужице, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

Конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет 
страници Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. 

 
Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о 

личности у сврху избора за пријем по објављеном конкурсу, те се подаци неће 
користити у друге сврхе. 
 

6) Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јасна Тасић, 
дипл.правник, контакт телефон 031/563-150, локал 115. 
 
 
                                                                   ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
                 др Вук Мијаиловић 



 


