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“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 22/2018
Деловодни број: 034-22/2018-04
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Атила Кош.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 22/2018 szám
Iktatószám: 034-22/2018-04
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Koós Attila.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.

3. страна/oldal
22. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

25.07.2018.
2018.07.25

107.
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 3/В-2018
Ада, 24. јула 2018. године

IGAZGATÓ BIZOTTSÁG
Broj: 3/V - 2018
Ada, 2018. július 24-én

На основу члана 132. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС” број: 107/2005,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 други
закон,93/2014,96/2015,106/2015
и
113/2017-други
закон) Управни одбор Дома здравља Ада, на својој
седници одржаној дана 24. јула 2018. године расписује

Az Egészség védelemről szóló törvény 132-es
szakaszának 3. bekezdése
alapján (Szerb
Köztársaság Hivatalos közlönyének 107/05, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012 és 45/2013 másik
törvény,93/2014,96/2015,106/2015
és
113/2017másik törvény) az adai Egészségház Igazgató
bizottsága 2018. július 24-én megtartott ülésén kiírja
a
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
AZ ADAI EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS KINEVEZÉSÉRE

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АДА
За директора Дома здравља Ада, може
бити изабрано и именовано лице које поред општих
услова предвиђених законом испуњава и следеће
посебне услове:
- које има високу школску спрему здравствене
струке или високошколску спрему друге струке са
завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента
- које има најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите
Директор Дома здравља Ада се именује на мандатни
период од четири године.

Az adai Egészségház igazgatói funkciójára
csak olyan személy választható és nevezhető ki, aki
a törvény által előírt általános feltételek mellett eleget
tesz a következőknek is:
- Az egészségügyi egyetem, illetve más profilu
egyetemi végzettség, egészségvédelem
szervezésből szerzett képesítéssel
- az egészségvédelem területén öt éves gyakorlattal
rendelkezik

Кандидат уз пријаву на јавни конкурс треба да
поднесе следеће доказе о подобности за избор и
именовање директора Дома здравља Ада:
1. Доказ о стручној спреми и положеном стручном
испиту (оверена фотокопија)
2. Доказ о едукацији из области здравственог
менеџмента ( уколико се ради о кандидату
немедицинске струке)
3. Доказ о радном стажу у области здравствене
заштите
4. Доказ да није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова пословодног органа

A pályázóknak a kérvény mellé a következő igazoló
okmányokat kell mellékelniük:

5. Писмена изјава да испуњава услове из члана 130.
став 6. Закона о здравственој заштити
Пријаве на јавни конкурс се подносе
УПРАВНОМ ОДБОРУ у року од 15 дана, рачунајући
од дана објављивања и „Службеном листу
општине Ада”, на следећу адресу:
ДОМ ЗДРАВЉА АДА, 24430 АДА, улице Јожеф Атила
бр. 9. у затвореним ковертама са назнаком „ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС – НЕ ОТВАРАЈ „
Непотпуне и неблаговремене пријаве Управни одбор
неће разматрати.
ПРЕДСЕДНИК
Кертвељеши Тициан

Az Egészségház igazgatójának megbízatási ideje
négy évre szól.

1.az iskolai végzettséget és a szakvizsgát igazoló
okmányok hitelesített fénymásolatát
2. egészségvédelemből szerzett külön képesítés
(amikor a pályázó nem egészségügyi képesítésű)
3.igazolást az egészségvédelem területén szerzett
gyakorlatról
4. igazolást, hogy nincs elitélve bűncselekmény
elkövetéséért legkevesebb hat hónapig tartó
föltételnélküli börtönbüntetésre illetve büntetendő
cselekményt nem követett el, ami alkalmatlanná
tenné az ügyvezetői tevékenység végzésére
5. Írásos nyilatkozatott, hogy az Egészségvédelemről
szóló törvény 130-as szakaszának 6. bekezdésében
foglaltatott feltételek nem állnak fenn
A kérvényeket zárt borítékban „NE NYISD KI! PÁLYÁZAT” FELIRATTAL az IGAZGATÓ
BIZOTTSÁGHOZ kell eljuttatni az adai Községi
hivatalos lap-ban való megjelenésétől számított 15
napos záróhatáridőn belül, a következő címre:
EGÉSZSÉGHÁZ ADA, 24430 ADA József Attila u. 9.
A hiányos és késve érkezett kérvényeket az
Igazgató bizottság nem veszi figyelembe.
ELNÖK
Körtvélyesi Tícián

