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На основу члана 3 Одлуке о финансирању специјализација у области 

медицине („Службени гласник општине Свилајнац", број 23/18) и Одлуке о 
буџету општине Свилајнац за 2018. годину ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 26/17, 5/18, 10/18 и 23/18), Комисија за финансирање 
специјализација у области медицине, формирана решењем Председника 
општине Свилајнац број 036-41/2018-III од 30.08.2018. године расписује 
 

  
ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ 
  
 Право на финансирање специјализација у области медицине могу 
остварити доктори медицине, који имају пребивалиште на територији општине 
Свилајнац и којима је Министарство здравља Републике Србије одобрило/дало 
сагласност на специјализацију. 
 
 Министарство здравља Републике Србије даје сагласност/одобрава 
волонтерске специјализације, по основу јавног позива. 
 
 Финансирање обухвата плаћање трошкова специјализације у износу од 
120.000,00 динара годишње, за време трајања специјализације. 
 
 Пријава на Јавни позив за  финансирање специјализација у области 
медицине (у даљем тексту: Јавни позив), подноси се Комисији за финансирање 
специјализација у области медицине (у даљем тексту: Комисија), на писарници 
Општинске управе општине Свилајнац или поштом, на адресу Улица Светог 
Саве број 102, 35210 Свилајнац. 
 
 Уз пријаву  на Јавни позив подносе се следећи докази: 

– уверење о пребивалишту 
– одлука Министарства здравља Републике Србије којом је одобрена/дата 

сагласност на специјализацију. 
 
У складу са одредбама Закона о општем управном поступку, орган може 

да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.  

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је 
уверење о пребивалишту. 

 
 



 Потребно је да учесник Јавног позива, уз напред наведене доказе, 
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. 

Пример изјаве се налази на сајту www.svilajnac.rs.  
 
Комисија ће заседати по пристизању сваке појединачне пријаве и ценити 

испуњеност услова за доделу средстава за финансирање специјализација у 
области медицине закључно са 31.12.2018. године. 
 
 Коначну Одлуку о додели средстава на име финансирања 
специјализација, на основу сваког појединачног предлога Комисије, доноси 
Председник општине. 
 
 Средства за финансирање специјализације преносе се на текући рачун 
доктора медицине коме су додељена средства на име финансирања 
специјализације, на основу закљученог уговора између Председника општине и 
доктора медицине чија ће се специјализација финансирати. 
 
 Јавни позив објављује се на званичној интернет страници општине 
Свилајнац www.svilajnac.rs, на огласној табли Општинске управе општине 
Свилајнац и огласној табли Дома здравља Свилајнац и отворен је до 
31.12.2018. године. 
 

Лице задужено за давање информација у вези овог Јавног позива је 
Ивана Црњански, секретар Скупштине општине Свилајнац, контакт телефон је 
035/312-605.  
             
 

КОМИСИЈА: 
 

___________________________ 
Славица Милијановић, дипл. ек.,  

председник Комисије, с.р. 
 

___________________________ 
Моника Петронијевић, мастер ек.,  

члан Комисије, с.р. 
 

___________________________ 
мр сци. др Вера Бранисављевић,  

специјалиста педијатрије,  
члан Комисије, с.р. 

 
 

  
 


