
 

 

 

                                 адреса: Петефи Шандора 7, 24000 Суботица 

телефон: +381 24 600-735 

фаx: +381 24 552 239 

e-mail: domzdravljasu@googlemail.com 

ПИБ: 105303985 

матични број: 08881294 

рачун: 840-766667-94 код Управе за трезор 

 

Број: 01-4640/1 

Дана: 06.01.2023. 

 

 

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 96/2019), члана 7. и 8. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-2897 од 

27.10.2022. године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2020. годину 

бр. 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020. године, и Огласа број 01-4640 од 09.12.2022. који је објављен 

на огласној табли Нацоналне службе за запошљавање – филијала Суботица 12.12.2022. на сајту 

Министарства здравља 12.12.2022. и на сајту Дома здравља Суботица 09.12.2022. директор Дома 

здравља Суботица, доноси  

ОДЛУКУ  О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС  

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

1. Вујковић Снежана,  медицинска сестра прима се у радни однос на одређено време на 

послове медицинске сестре у Служби за здравствену заштиту жена и деце због повећаног обима 

посла до 30.06.2023. Именована је дужна да ступи на рад 01.01.2023.године.  

2. Ристић Дијана,  медицинска сестра прима се у радни однос на одређено време на послове 

медицинске сестре у Служби за здравствену заштиту жена и деце због повећаног обима посла до 

30.06.2023. Именована је дужна да ступи на рад 01.01.2023.године.  

3. Матковић Урош,  медицински техничар прима се у радни однос на одређено време на 

послове медицинског техничара у Служби хитне медицинске помоћи због повећаног обима 

посла до 30.06.2023. Именовани је дужан да ступи на рад 07.01.2023.године.  

4. Вујковић Снежана,  медицинска сестра прима се у радни однос на одређено време на 

послове медицинске сестре у Служби за здравствену заштиту жена и деце због повећаног обима 

посла до 30.06.2023. Именована је дужна да ступи на рад 01.01.2023.године.  

5. Чакањ Штефанија,  медицинска сестра прима се у радни однос на одређено време на 

послове медицинске сестре у Служби опште медицине због повећаног обима посла до 30.06.2023. 

Именована је дужна да ступи на рад 04.01.2023.године.  

 

Директор Установе ће са именованом закључити уговор о раду на одређено време. 

 

                                                                                                     В.Д.   ДИРЕКТОР  

                     ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА 

Др Татјана Поповић, спец.гинекологије и акушерства 

 

 

 


