
 

На основу члана 136. Закона о здравственој заштити ( „ Службени 

гласник Републике Србије “, број 107/2005), члана 27. став 1. тачка 15 

Статута Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача и 

Одлуке Управног одбора о расписивању јавног конкурса ( бр 155/2015 

од 24.04.2015.године ), Управни одбор Специјалне болнице за 

рехабилитицију Бања Ковиљача расписује  

 

                                           ЈАВНИ КОНКУРС 

 

                     За избор директора Специјалне болнице за   

                             рехабилитацију - Бања Ковиљача  

 

I) Услови које кандидат мора да испуњава: 

Поред општих услова предвиђених Законом кандидат мора да има: 

- завршен медицински факултет и специјализацију из гране    

медицине која је делатност Болнице - физикална медицина и 

рехабилитација; и најмање 5 година радног стажа по положеном 

специјалистичком испиту;  

 

или 

     

- завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом 

из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног 

стажа на руководећим пословима  у области здравствене заштите; 

 

II) Садржина пријаве: 

 

Пријава на конкурс садржи: 

 

1.) име и презиме кандидата, 

2.) датум и место рођења, 

3.) адресу становања, 

4.) податке о образовању, 

5.) податке о дужини и врсти радног искуства са кратким описом 

послова на којима је кандидат радио до подношења  пријаве на 

конкурс и одговорностима на тим пословима ( потврде ), 

6.) податке о стручном усавршавању, 

 

 



 III ) Докази који се прилажу уз пријаву на јвни конкурс: 

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати за директора болнице подносе: 

 

1.) стручну биографију и наводe о досадашњем радном искуству; 

2.) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 

3.) оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених; 

4.) оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 

5.) оверена фотокопија радне књижице; 

6.) оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 

струци ( потврде, решења, други акти из којих се види на којим 

пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 

искуство); 

7.) доказ о стручном усавршавању – специјализацији. 

- пожељно је да кандидат достави програм и план рада за мандатни 

период. 

 

IV ) Рок за подношење пријаве:  

 

  Пријава на конкурс подноси се Специјалној болници за 

рехабилитацију Бања Ковиљача у року од 30 дана од дана 

објављивања конкурса. 

 

V ) Начин подношења пријаве: 

 

    Пријава и докази који се прилажу уз пријаву се подносе  у 

писаном облику препорученом пошиљком или лично на адресу: 

 

 

         Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача 

 

                               15316 Бања Ковиљача 

         

                                          Парк број 4 

 

                                         - Писарница - 

 

 „ За јавни конкурс – избор директора Специјалне болница за 

рехабилитацију - Бања Ковиљача „. 



VI ) Подаци о изборном поступку: 

 

    Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка 

јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави Оснивачу. 

    На основу предлога Управног одбора оснивач, у року од 15 дана од 

дана достављања предлога, именује директора. 

 

VII) Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конурсу: 

 

- Јелена Поповић, референт кадрова 

 

Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача 

 

Број телефона: 015/ 818-270 

 

Е-mail: banjakov@eunet.rs 

 

НАПОМЕНА: 

      Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу 

или овереној фотокопији као непотпуне и неблаговремене пријаве неће 

се разматрати. 

         

       Овај оглас објављује се у једном дневном листу и без одлагања на 

Интернет страници Специјалне болнице www.banjakoviljaca.rs/ 
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