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БРОЈ:01-2353/26 

ДАНА:27.05.2022. године       

 

                                                                         УЧЕСНИЦИМА ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ 

 ПЕДИЈАТРИЈЕ,РАДИОЛОГИЈЕ, ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ 
 

 Сходно расписаном интерном конкурсу број 01-689/2 од 19.04.2022. ради упућивања на специјализације из  

ПЕДИЈАТРИЈЕ, РАДИОЛОГИЈЕ, ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ који је био отворен у периоду од 

19.04.2022. до 27.04.2022. године, објављен на wеб сајту Дома здравља Суботица и интерном порталу за докторе 

медицине преко „Хелијанта“ обавештавамо учеснике конкурса ради упућивања: 

- 4 доктора медицине на специјализацију из ПЕДИЈАТРИЈЕ  

- 1 доктора медицине на специјализацију из РАДИОЛОГИЈЕ 

- 3 доктора медицине на специјализацију из ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ 

- 2 доктора медицине на специјализацију из ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ 

 

да је специјализација  ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ ОДОБРЕНА: 

 

- др ВЛАДИМИРУ МИТРОВИЋ, доктору медицине, 

- др ИВАНИ КНЕЖЕВИЋ , доктору медицине, 

- др ЈАЊИ СТЕФАНОВИЋ, доктору медицине и 

- др САЊИ РАДУЈКОВИЋ, доктору медицине 

 

да је специјализација из РАДИОЛОГИЈЕ ОДОБРЕНА: 

 

-др НИКОЛИ ФИЛИПОВИЋ, доктору медицине 

 

да је специјализација из ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ОДОБРЕНА: 

 

-др ЈЕЛЕНИ СТОЈАНОВИЋ, доктору медицине, 

-др МАЈИ МЛАДЕНОВИЋ, доктору медицине и 

-др АЛЕКСАНДРИ ФИЛИПОВИЋ доктору медицине 

 

и да је специјализација из ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ ОДОБРЕНА: 

 

-др ЗОРАНУ ДРАГИЋ, доктору медицине и 

-др МИЛАНУ ФИЛИПОВИЋ, доктору медицине. 

 

Учесници конкурса имају право увида у документацију у вези спроведеног поступка по објављеном конкурсу у  

правној служби  Дома здравља Суботица. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

Против решења директора којим је одобрена специјализација из педијатрије, радиологије, опште 

медицине или интерне медицине може се изјавити жалба Управном одбору Дома здравља Суботица у року од 

15 дана од дана када је запослени-а обавештен о решењу. Жалба се предаје овом Дому здравља непосредно у 

писарници, писмено или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште, без плаћања таксе. 

Решење Управног одбора коначно је у управном поступку и против њега се може покренути управни 

спор. 
                                                                                                                                                                                         

ДИРЕКТОР 

                                                ДОМА ЗДРАВЉА СУБОТИЦА  

     

                         Иванка Беоковић, дипл. економиста 

 


