Управни одбор
Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Београд, Војводе Степе 458
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ
И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ
Кандидат за директора Агенције за лекове и медицинска средства
Србије (у даљем тексту: Агенција) мора да испуњава услове из чл. 16. и 22.
Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05 исправка) и из члана 18. Статута Агенције за лекове и медицинска средства
Србије („Службени гласник РС“, број 86/11), и то:
- да је пунолетан држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван,
- да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
- да није запослен у Агенцији,
- да је стручњак у једној или више области из делокруга Агенције,
- да има стечено високо образовање на мастер академским студијама
у научној области медицинских, фармацеутских или ветеринарских наука,
- да има најмање пет година радног искуства у једној или више
области из делокруга Агенције,
- да именовањем неће изазвати сукоб јавног и приватног интереса.
Као доказ о испуњавању услова из овог конкурса кандидат је
обавезан да уз пријаву поднесе:
- биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност у
једној или више области из делокруга Агенције,
- диплому или уверење о стеченом високом образовању,
- исправе којим се доказује радно искуство,
- оверену фотокопију радне књижице,
- изјаву о непостојању сукоба приватног и јавног интереса у складу
са чланом 7. став 6. Закона о лековима и медицинским средствима
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12)
- уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности,
- доказ да има општу здравствену способност,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству Републике Србије.

2.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена
код надлежног органа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се Агенцији за
лекове и медицинска средства Србије – Административном сектору, путем
поште или на писарници Агенције, на адресу: 11221 Београд, Војводе Степе
458, у затвореној коверти, са назнаком: „За Конкурс за именовање
директора Агенције“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Драган Матић,
дипл. правник, руководилац Административног сектора, тел. 011/3951-112,
сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова.
Изборни поступак спроводи Управни одбор Агенције.
Кандидати се о томе када почиње изборни поступак обавештавају у
року од 5 радних дана од дана истека рока за подношење пријава.
У изборном поступку се саставља списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и потом међу њима спроводи изборни поступак. У
изборном поступку се утврђује стручна оспособљеност сваког кандидата.
После спроведеног изборног поступка, Управни одбор Агенције саставља
листу кандидата који су у изборном поступку постигли захтевани резултат
и подноси је Влади.
Директора Агенције именује Влада са листе кандидата коју јој је
поднео Управни одбор Агенције.
Директор Агенције именује се на пет година.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије“ и дневном листу „Политика“ у издању за целу Републику Србију, а
биће објављен и на интернет страници Агенције www.alims.gov.rs.

