
На основу чл. 11а Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник
РС“ бр. 18/2010 и 55/2013), чл.13. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“,
бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.
закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), градоначелник Пирота расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТАРНИХ
ВОЛОНТЕРСКИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛЕКАРИМА 

1. БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

Град  Пирот  ће  доделити  средства  за  финансирање  5  дефицитарних
волонтерских специјализација  лекарима -  докторима медицине  који  се  налазе  на
евиденцији  Националне  службе  за  запошљавање,  филијале  у  Пироту  као
незапослена лица, а уз добијену сагласност Министарства здравља. Средства ће се
доделити искључиво за финансирање дефицитарних волонтерских специјализација
незапосленим лекарима из следећих области:
- из области гинекологије акушерства – 2 лекара;
- из области педијатрије – 1 лекар;
- из области офталмологије – 1 лекар и
- из области патологије – 1 лекар

Право на финансирање специјализације имају доктори медицине који поред
завршеног Медицинског факултета имају и положен стручни испит.

Приликом бодовања од утицаја ће бити просечна оцена на студијама, оцене из
предмета за које се расписује специјализација, дужина студирања и дужина чекања
на евиденцији незапослених код Националне службе за запошљавање.

Кандидати  који  буду  изабрани  за  стипендирање  специјалистичких  студија
путем овог конкурса,  морају након тога лично да добију сагласност Министарства
здравља за  предложену специјализацију  а  која  је  наведена  као  дефицитарна  по
Одлуци о допуни одлуке у областима медицине које су дефицитарне за 2017. год.
Рок за подношење захтева за добијање сагласности је 18.08.2017. год. на адресу
Министарства здравља.  Уз  захтев се  прилаже одговарајућа документација  која  је
наведена на сајту министарства.

По  добијању  сагласности  Министарства  здравља  на  предложену
специјализацију  изабраних  кандидата,  Град  Пирот  ће  доделити  средства  за
финансирање специјалистичких студија из буџета Града Пирота.

2. ИСПЛАТА И ВИСИНА  ДОДЕЉИВАЊА СРЕДСТАВА

Додељивање  средстава  за  финансирање  специјализације  односи  се  на
плаћање школарине за све време трајања специјалистичких студија (у зависности од
гране медицине) и плаћање путних трошкова у износу од 7.500,00 дин. месечно за 9
месеци  годишње, без  плаћања  трошкова  пријаве  за  упис  на  специјализацију,



трошкова  теоријске  наставе  у  току  специјализације  и  трошкова  полагања
специјалистичког испита. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
- потврду о положеном стручном испиту;
- уверење из Националне службе за запошљавање, филијале Пирот;
- уверење о просечној оцени током студирања;
- фотокопија индекса.

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на конкурс је 31. 07. 2017. год.
Пријава и остала конкурсна документација подноси се у затвореној  коверти

Комисији  за  доделу  средстава  за  стипендирање  специјалистичких  студија  Града
Пирота преко градске писарнице.

Потребно  је  доставити  оверене  фотокопије  оригиналне  документације.
Достављена документација се неће враћати подносиоцима пријава.

Неблаговремено  поднети  захтеви  и  непотпуно  достављена  документација
неће се разматрати.

5. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Редослед кандидата за доделу средстава за стипендирање специјалистичких
студија утврђује се на основу рангирања бодовањем, а право избора гране медицине
која ће се стипендирати имаће кандидати према броју бодова додељеном од стране
Комисије (кандидат са највећим бројем бодова први ће бирати грану медицине).

Са свим кандидатима којима се доделе стипендије специјалистичких студија,
Град  Пирот  ће  потписати  Уговоре  о  додели  средстава  за  финансирање
дефицитарних волонтерских специјализација незапосленим лекарима.

6. ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Све информације у вези Конкурса могу се добити у Одељењу за ванпривредне
делатности Града Пирота, ул. Српских владара бр. 82.

Број: II 40-663/17
Датум: 10.07.2017. год.

                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК ПИРОТА
                                                                                        ____________________________
                                                                                                    мр Владан Васић


