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На основу члана 6. Правилника о специјализацијама и субспецијализацијама
(“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број : 17/20) у складу са Одлуком о
утврђивању годишњег плана специјализација и субспецијализација за 2020.годину
број : 36-000655/20 , акт број : 05-1367АП-0003/20 од 8.9.2020.године , директор
ЈЗУ “Здравствени центар Брчко” Брчко дистрикта БиХ р а с п и с у ј е

ИНТЕРНИ ОГЛАС
За одобравање специјализација у ЈЗУ “ Здравствени центар Брчко “ Брчко
дистрикта БиХ

Расписује се Интерни оглас за одобравање специјализација здравственим
радницима у ЈЗУ “Здравствени центар Брчко” Брчко дистрикта БиХ, из сљедећих грана
медицине:
Болница
1. специјализација из оториноларингологије ………………………..1 (једна)
Услови за одобравање специјализација
Специјализација се може одобрити здравственом раднику, запосленом
у
ЈЗУ “Здравствени центар Брчко” Брчко дистрикта БиХ који испуњава сљедеће услове:
1. да има високу стручну спрему (ВСС)
2. да посједује лиценце( здравствени радник)
3. да има положен стручни испит
4. да има најмање једну годину радног искуства у струци након стицања ВСС, док
кандидати за хируршке гране медицине с просјеком оцјена на студијама 8.5 и
више не морају да имају радно искуство прописано овом тачком
5. да посједује доказ о активном знају страног језика (енглески или њемачки језик)
6. за кандидате који се пријављују за позиције из хируршких грана медицине и
стоматологије у тренутку расписивања Интерног огласа да имају мање од 35
година живота.
7. да је у радном односу у ЈЗУ “ Здравствени центар Брчко “ Брчко дистрикта БиХ.

НАПОМЕНА: Кандидати који не испуњавају услове под редним бројем 5) узеће се у
разматрање уз обавезно усаврашавање страног језика у року од једне године, од дана
одобравања специјализације.
Потребна документација
Здравствени радник заинтересован за одобравање специјализација здравственим
радницима у ЈЗУ “Здравствени центар Брчко” Брчко дистрикта БиХ дужан је да
поднесе пријаву у прописаном року. Пријава мора бити разумљива и садржавати све
што је потребно да би се с њом могло поступати. Пријава мора да садржи назив
специјализације за коју се кандидат пријављује.
Приликом достављања пријаве за одобравање специјализације, кандидат је дужан
доставити сљедећу документацију којом доказује испуњеност услова, и то:
потписану пријаву за одобравање специјализације,
доказ о високој стручној спреми (ВСС)
лиценцу издату од надлежне коморе (здравствени радник)
доказ о положеном стручном испиту
доказ да је у радном односу у ЈЗУ “Здравствени центар Брчко” Брчко дистрикта
БиХ
6. доказ о радном искуству у струци након стицања ВСС ( уколико кандидат за
пријаву на специјализације под редним бројем 1 и 5 посједује доказ о просјеку
оцјена на студијима 8.5 и више, исти не мора имати радно искусво прописано
овом тачком)
7. доказ о активном познавању страног језика (енглески или њемачки језик),
пријаве кандидата који не могу доставити доказ о активном знању страног
језика (енглески или њемачки језик) узет ће се у разматрање, уз обавезу
усавршавања страног језика у року од једне године од дана одобравања
специјализације)
8. доказ о годинама живота ( извод из матичне књиге рођених и сл.)
9. доказ о просјечној оцјени током студирања
10. доказ о дужини студирања.
1.
2.
3.
4.
5.

Пријаве са назначеном документацијом доставити лично у Службу за људске ресурсе
или путем поште на адресу ул. Реиса Џемалудина Чаушевића бр.1 ЈЗУ “Здравствени
центар Брчко “ Брчко дистрикта БиХ у затвореној коверти са назнаком - пријава на
Интерни оглас за одобравање специјализација у ЈЗУ “ Здравствени центар Брчко”
Брчко дистрикта БиХ – НЕ ОТВАРАТИ, најкасније до 13.01.2021.године .
Интерни оглас ће бити објављен на огласној плочи у ЈЗУ Здравствени центар Брчко
Брчко дистрикта БиХ и wеб страници www.jzubrcko.com и траје 8 дана од дана
објављивања, односно од 06.01.2021. године до 13.01.2021. године.

НАПОМЕНА: Комисија за избор специјализаната у ЈЗУ “ Здравствени центар Брчко”
Брчко дистрикта БиХ вршиће селекцију пријављених кандидата на основу пријава.
Кандидати који испуњавају услове утврђене интерним огласом биће позвани на усмени

интервју. Комисија објављује листу са резултатима проведеног избора на огласној
плочи у ЈЗУ Здравствени центар Брчко Брчко дистрикта БиХ.Неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
Све информације у вези са Интерним огласом можете добити на број телефона:
049/490-534 и 049/490-535.

Директор ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“
Брчко дистрикта БиХ
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