DOM ZDRAVLJA LIVNO
Upravno vijeće
Broj: 01/6-730 /1 -21
Livno, 31 .08.2021. godine
Na temelju članka 8.,a u svezi sa člankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima
u
Federaciji
BiH
(„Službene
novine
Federacije
BiH“,
broj
12/03,34/03,65/13),članka 66. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine
Federacije BiH" broj 46/10 i 75/13), članka 25. Statuta Doma zdravlja Livno („Narodne novine
Hercegbosanske županije“ 04/16), te Odluke Upravnog vijeća o početku postupka imenovanja
ravnatelja br.01/6-649/1-21 od 22.07.2021. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Livno
raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA LIVNO

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Livno na
mandatno razdoblje od 4 ( četiri ) godine .
1. Naziv pozicije
Ravnatelj Doma zdravlja Livno
2. Opis pozicije
Ravnatelj Doma zdravlja Livno u skladu sa zakonom obavlja poslove navedene u članku
28. Statuta Doma zdravlja Livno.
3. Mandat
Ravnatelj Doma zdravlja Livno imenuje se na mandat u trajanju od četiri (4) godine uz
mogućnost ponovnog imenovanja, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.
4. Uvjeti za kandidate
Opći uvjeti:
-

da je državljanin BiH;
da je stariji od 18 godina;
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH
u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave upražnjenog položaja;
da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH;
da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji
BiH ("Službene novine FBiH" broj 70/08 i 87/13);

-

-

da nije na dužnosti u političkoj stranci ili ako jeste da izjavi da će s dužnosti odstupiti
prije konačnog imenovanja u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03,
34/03,65/13);
da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kazneno djelo.

Posebni uvjeti:
Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uvjete propisane člankom
24. Statuta Doma zdravlja Livno:
-

završen medicinski ili stomatološki fakultet i jedna od specijalizacija iz okvira djelatnosti
Doma zdravlja Livno (djelatnosti Doma zdravlja Livno propisane člankom 8. Statuta),

-

najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Ostali uvjeti:
Prigodom izbora ravnatelja sukladno Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i
imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Livno Upravnog vijeća broj: 01/6-650/1-21 od 22.07.2021.
godine sljedeće reference kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete će se vrednovati radi
sačinjavanja rang-liste uspješnih kandidata:
-

poznavanje djelatnosti Doma zdravlja Livno i sposobnost upravljanja, a što se dokazuje
dostavljanjem pismenog Plana rada i razvoja Ustanove

-

intervju/razgovor prigodom kojeg će se ocjenjivati znanje iz djelatnosti ustanove i druge
sposobnosti kandidata

Napomena: navedene reference bodovat će se ocjenama od 1-5 bodova.

5. Potrebna dokumentacija
Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-

uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca );
izvod iz matične knjige rođenih;
izjavu da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH
u razdoblju od 3 godine prije objave natječaja ( ovjerena od strane nadležnog tijela );
izjavu da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH ( ovjerena od strane nadležnog
tijela );
ovjerena izjava kandidata da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u
tijelima vlasti u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" broj 70/08 i 87/13);
ovjerena izjava kandidata da nije na dužnosti u političkoj stranci ili ako jeste da će s
dužnosti odstupiti prije konačnog imenovanja u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,

-

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj
12/03, 34/03,65/13);
ovjerena izjava kandidata da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan
za kazneno djelo;
ovjerena preslika diplome o završenom medicinskom ili stomatološkom fakultetu;
ovjerena preslika uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu;
uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina u struci nakon
završenog medicinskog ili stomatološkog fakulteta;
pismeni plan rada i razvoja Doma zdravlja Livno za mandatni period od 4 godine;
Dokumenti koji se traže moraju biti originali ili ovjerene preslike.
Tražene izjave kandidati moraju svojeručno potpisati i ovjeriti kod nadležnog tijela.

6. Podnošenje prijava
Javni natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana javnog objavljivanja natječaja u
„Službenim novinama Federacije BiH“.
Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta u zatvorenoj koverti dostaviti
osobno ili preporučeno poštom na adresu:
DOM ZDRAVLJA LIVNO
Svetog Ive broj 2
80101 LIVNO
s naznakom „Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Livno, za
Upravno vijeće - ne otvarati“
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Upravno vijeće pozvati će kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete (točka 4. i
5.) iz natječaja na intervju.
Upravno vijeće će u roku 30 dana od zaključenja natječaja, donijeti odluku o izboru i
imenovanju ravnatelja te obavijestiti sve kandidate koji su se blagovremeno prijavili na javno
nadmetanje.

Predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Livno:
Sabina Čitak, dipl.iur.

