
На основу члана 132., 133. и 136. Закона о Здравственој заштити ("Сл. гласник РС" 107/2005 -
106/2015) и чл. 25. став 1. тачка 4.  Статута ЗУ Апотеке Ниш са изменама Статута бр. 01-317/1 од
12. 03. 2013. год. и Одлуке Управног одбора ЗУ Апотеке Ниш  бр. 01-470/1 од 22. 03. 2017. год .

      О б ј а в љ у ј е  с е

                      Ј А В Н И  К О Н К У Р С

                           ЗА  ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЗДРАВСТВЕНЕ  УСТАНОВЕ  АПОТЕКЕ  НИШ

1. Директор ЗУ Апотеке Ниш бира се и именује на период од четири године.

2. Кандидат за директора, поред општих услова прописаних законом, мора да испуњава и
следеће посебне услове:

 да је дипломирани фармацеут или доктор медицине ;
 да је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из

области здравственог менаџмента;
 _    да има најмање 5 година радног стажа у  области  здравствене заштите.

3. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави потпуну личну и радну биографију и
доказе о испуњености услова из конкурса (оригинал или оверена фотокопија):

 Диплому о завршеном факултету,
 Уверење о положеном стручном испиту,/ за докторе медицине и дипломиране фармацеуте/
 Доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за дипломиране правнике

и дипломиране економисте),
 Потврду о радном стажу ,
 Уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
 Извод из матичне књиге венчаних (достављају само кандидати који су мењали презиме),
 Потврда надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега

не води кривични поступак (не старија од шест месеци)
 План рада за период трајања мандата.

4. Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у листу „Народне
новине“.

5. Пријава са потпуном документацијом подноси се у затвореној коверти лично или путем
поште на адресу:  ЗУ Апотека Ниш Бул. др Зорана Ђинђића бр. 6, са назнаком "Конкурс за
директора-не отварати".

6. Непотпуне, неблаговременe, недопуштене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.

7. У року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве Управни одбор извршиће избор
кандидата и предлог доставити оснивачу.


