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ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИУЗАЦИЈА

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.2626
08.07.2022.године
Прокупље
На основу члана 10. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници
''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.1890 од 19.05.2022.године, измене и допуне Плана
стручног усавршавања запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље за
2022.годину бр.2622 од 07.07.2022.године и Мишљења Института за јавно здравље Ниш
бр. 02-1451 од 05.07.2022.године

Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље
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За доделу следеће специјализације и ужих специјализација:
1 специјализација – гинекологија и акушерство
1 ужа специјализација – ендокринологија
1 ужа специјализација – нефрологија
1 ужа специјализација – пулмологија
1 ужа специјализација – кардиологија

II

Уз молбу за доделу специјализације доставити следећу документацију у 2 (два)
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примерка:
• Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету. Уколико кандидат није добио
диплому већ има само уверење, потребно је доставити оверену фотокопију уверења и
потврду факултета да је диплома у фази израде;
• Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
• Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до
промене презимена;
• Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи, са
податком о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.
III Уз молбу за доделу уже специјализације доставити следећу документацију у 2 (два)
примерка:
• Оверена копија дипломе о завршеном факултету;
• Оверена копија дипломе о положеном специјалистичком испиту. Уколико кандидат
није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити потврду факултета да
је диплома у фази израде;
• Оверена копија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене
презимена;
• Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи, са
податком о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.
IV Молбе се достављају Одељењу за правне послове, преко писарнице, до
18.07.2022.године, понедељак, до 12 h.
Конкурс објављен на огласној табли и сајту Опште болнице.
ДИРЕКТОР
Др Сњежана Арсић
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