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На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 
1/2015), члана  5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-457 од 19.02.2015 године 
а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 
од  15.05.2017. године,  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10386/2017 од 25.10.2017. 
године,дописа Министарства здравља број 112-01-1374/2017-02 од 09.11.2017.  и на основу Огласа 
број 01-6633 од 28.11.2017. који је објављен на сајту Дома здравља Суботица 28.11.2017. на сајту 
Министарства здравља 28.11.2017. и на огласној табли Националне службе за запошљавање 
28.11.2017.године директор Дома здравља Суботица доноси  

О Д Л У К У 
О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 
1. Др  Милош Новчић прима се у радни однос на неодређено време на послове доктора 

медицине  у Служби опште медицине . Именовани се прима у радни однос са пуним 
радним временом. Именовани је дужан да ступи на рад  15.12.2017. 

2. Др Јасмина Маргаретић прима се у радни однос на неодређено време на послове доктора 
медицине  у Службу хитне медицинске помоћи. Именована се прима у радни однос са 
пуним радним временом. Именована је дужна да ступи на рад  15.12.2017. 

3. Др Бачујков Никола прима се у радни однос на неодређено време на послове доктора 
медицине  у Служби за здравствену заштиту жена и деце –Одељење за школску децу и 
омладину. Именовани се прима у радни однос са пуним радним временом. Именовани је 
дужан да ступи на рад  15.12.2017. 

4. Др Аџић Ивана прима се у радни однос на неодређено време на послове доктора 
медицине  у Службу опште медицине. Именована се прима у радни однос са пуним 
радним временом. Именована је дужан да ступи на рад  15.12.2017. 

5. Др Жиловић Иван  прима се у радни однос на неодређено време на послове доктора 
медицине  у Службу опште медицине. Именовани се прима у радни однос са пуним 
радним временом. Именовани  је дужан да ступи на рад  15.12.2017. 

6. Др Душан Новчић прима се у радни однос на неодређено време на послове доктора 
медицине  у Службу опште медицине. Именовани се прима у радни однос са пуним 
радним временом. Именовани је дужан да ступи на рад  15.12.2017. 
 
Са кандидатима који су примљени у радни однос закључиће се Уговор о раду, којим 
ће се у складу са Законом о раду регулисати права и  обавезе из радног односа. 
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