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Број: 3023.2/17
Добој, 12.10.2017. године
На основу Правилника о плану и програму специјализација и субспецијализација ("Сл. гл. РС"
број: 02/14) и члана 23. Статута Ј3У Болнице "Свети апостол Лука" Добој, објављује се:
Поништава се дио Јавног конкурса за избор кандидата за додјелу специјализација, број:
1463.1/17, објављен у Дневном листу "Еуро Блиц" РС,дана 02.03.2017. године, а који се односи
на специјализације под тачкама:
1. Рад иол огија
6. Педијатр иј а

1 (јед на ).
1(једна).

и ОБЈАВЉУЈЕ:
На основу члана 13. став 2. Правилника о плану и програму специјализација и
супспецијализација
("Сл. гл. РС број: 02/14), Годишњег плана специјализација
и
субспецијализације за Републику Српску - Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске ("Сл Гл. РС број: 115/16), Одобрења Министарства здравља и социјалне
заштите РС, број: 11/04-151-232/17 од 21.09.2017. године, Одлуке о расписивању конкурса за
избор кандидата за додјелу специјализација, број: 1463/17 од 02.03.2017.године, Одлуке о
расписивању конкурса за избор кандидата за додјелу специјализација број: 3023-1/17 од
12.10.2017. године, Ј3У Болница "Свети апостол Лука" Добој, распису је:

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за додјелу специјализација

Специјализације
1.
2.
3.
4.

из:

Ради ол оги ја
Васку ла рна хи рурги ја
Меди цин ска микробиологија
Педи јатр ија

,.......

Услови за пријаву:
Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове:

Општи услови:
да је држављанин РС и БиХ,односно БиХ
да је навршио 18 година живота и
да има општу здравствену спсособност

3 (тр И) •
1 (једна).
1 (једна).
1 (једн а).

Посебни услови за избор кандидата за специјализацију:
да има завршен медицински факултет
положен стручни испит за звање доктора медицине
знање једног страног језика
потврда да је кандидат у радном односу са пуним радним временом у здравственој
установи или на факултету

Уз пријаву за специјализацију
испуљаваљу услова конкурса:

кандидати

су дужни

приложити

следеhе

доказе

о

1.
2.
З.
4.
5.
6.

Извод из матичне књиге рођених
Увјерење о држављанству
Копију личне карте
Диплому о завршеном медицинском факултету
Увјерења о положеном стручном испиту
Потврда да је кандидат у радном односу са пуним радним временом на пословима доктора
медицине. по положеном стручном испиту су потврди навести податке о пословима и
радним задацима које је кандидат обављао)
7. Лиценцу надлежне Коморе доктора медицине
8. Овјерену копију радне књижице
9. Увјерење о знању једног страног језика
10. Извод из матичне књиге вјенчаних ако је дошло до промјене личних података о идентитету.

Докази о испуњавању услова конкурса за додјелу специјализације. кандидати могу доставити у
оргиналу или овјереним копијама. осим за доказе под редним бројем 6. и 9. који морају бити
достављени искључиво у оригиналу.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана
објављивања.
Са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју.
Љекарско увјерење о општој здравственој способности дужни су приложити само кандидати
који буду изабрани за додијелу специјализације.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са потребном документацијом доставити препорученом поштом на адресу Јавна
здравствена установа Болница "Свети Апостол Лука" Добој, ул. Поп Љуби на бб или лично на
протокол Болнице.
О избору кандидата за специјализацију кандидати ће бити писмено обавијештени.

Достављено:
1. Директору
2. Дневни лист "Еуро Блиц" РС Б. Лука
@) Служби за правне и опште послове
4. Кадровски послови
5. Архиви

