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ЗАПОСЛЕНИМ ДОКТОРИМА МЕДИЦИНЕ  

 У ДОМУ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА 

              

На основу чланова 174. и 175. Закона о здравственој заштити (Сл. Гласник РС 25/2019), члана 14. 

Правилника о образовању и стручном усавршавању број 01-1403 од 23.03.2018 и Правилника о изменама и 

допунама Правилника о образовању и стручном образовању број 01-2703 од 10.06.2019 и члана 3. Плана 

образовања и стручног усавршавања запослених у Дому здравља Суботица за 2022. који је усвојен  на седници 

Управног одбора од 14.02.2022. и Одлуке о допуни плана образовања и стручног усавршавања запослених у Дому 

здравља Суботица за 2022. која је усвојена на седници Управног одбора од 28.03.2022. године, Директор Дома 

здравља Суботица расписује:  

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За одобравање специјализација из следећих грана медицине: 

 

1. ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ                 3   ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 

2. ПЕДИЈАТРИЈЕ                                                                                4   ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 

3. ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ                                                                  2   ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 

4. РАДИОЛОГИЈЕ                                                                          1   ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

 Кандидати треба да испуњавају следеће  услове: 

 

-завршен Медицински факултет–завршене основне академске или интегрисане академске студије 

медицине 

-обављен приправнички стаж и положен стручни испит, 

-да су у радном односу на неодређено време у Дому здравља Суботица. 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЋЕ БИТИ ОТВОРЕН 8 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА WЕБ САЈТУ 

ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА, ОДНОСНО ОД 19.04.2022. ДО 27.04.2022.ГОДИНЕ. 

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на интерни конкурс  прилажу: 

 -оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету 

 -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 

 -фотокопију пријаве/одјаве М образац 

 -потврда да је кандидат у радном односу на неодређено време у Дому здравља Суботица, 

 -оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног 

имена. 

Заинтересовани кандидати пријаве са документима о испуњености услова  подносе Директору Дома 

здравља Суботица на адресу, Дом здравља Суботица, Суботица, Петефи Шандора 7. 

 

Напомена: кандидати који буду поднели пријаве на интерни конкурс биће рангирани на основу следећих 

критеријума за рангирање: просечна оцена студирања, дужина студирања и оцена успешности у раду 

кандидата у Дому здравља а сходно Одлуци Стручног савета од маја 2019. и Правилника о изменама и 

допунама Правилника о образовању и стручном образовању број 01-2703 од 10.06.2019 

                                      ДИРЕКТОР 

                                 ДОМА ЗДРАВЉА СУБОТИЦА 

                                              Иванка Беоковић, дипл. економиста 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС је објављен на сајту Дома здравља Суботица 19.04.2022.  


