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Број   : 01 - 1/2254 
Дана : 14.07.2021. године 
 
 

На основу чланова 6. - 8. Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.    01-35 од 
06.01.2021. године,  у складу са Кадровским планом бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године,  
директор Опште болнице Суботице, Суботица доноси:   

 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА  

 
 
 

I 
По огласу за пријем у радни однос на одређено време бр. 01-1/1805 који је објављен 29.06.2021. 

године, на предлог Комисије бр. 01-4478 од 13.07.2021. године изабрани су следећи кандидати :  
 

 
a) медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу у Одељењу за инфективне болести  

                    - 1 (један) извршилац; 
 

1.  ДУЊА ЈАНКОВИЋ 
 

б) медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу хирургије I                    
     (општа хирургија) - 1 (један) извршилац; 
 

1.  ЈАСМИНА БЕГОВИЋ 
 

в) медицинска сестра-техничар у трансфузиологији у Служби за снабдевање крвљу и крвним  
     продуктима - 1 (један) извршилац; 
 

1. МАРКО ИВАНКОВИЋ РАДАК 
 

г) медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима у Служби за продужено    
                   лечење и негу - 1 (један) извршилац; 
 

НЕ ВРШИ СЕ ИЗБОР КАНДИДАТА 
 

д)  медицинска сестра-техничар на неонатологији у Одељењу за неонатологију - 1 (један)  
      извршилац; 
 

1. ИВАНА КОЛЕТАР 
 

е)  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  у Служби педијатрије - 1  
    (један) извршилац; 
 

1. АЊА АБАЏИЋ 
 

ж)  виши радиолошки техничар у дијагностици у Служби за радиолошку дијагностику - 1  
    (један) извршилац; 
 

НЕ ВРШИ СЕ ИЗБОР КАНДИДАТА 
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II 
Изабрани кандидат је дужан да Одсеку за кадровске послове у року од 8 (осам) дана од дана 

доношења ове Одлуке достави оригинал или оверене фотокопије документације наведене у тачкама III и 
IV текста Огласа, ради заснивања радног односа. 
 
 
 
 

III 
Радни однос са изабраним кандидатима засноваће се склапањем уговора о раду на одређено 

време са пуним радним временом ради замене одсутних запослених, док траје потреба, а најдуже до 
повратка на рад одсутних запослених, а запослени ће ступити на рад након потписивања уговора. 

 

IV 
Ова одлука је коначна. 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке незадовољни кандидат може покренути спор пред 
стварно надлежним судом у Суботици, у року од 60 дана од дана објављивања одлуке на интернет 
презентацији Опште болнице Суботица, Суботица. 

 
 
 

         ДИРЕКТОР 
                      ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА 
 
 

       Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР 
                        спец. интерне медицине - кардиолог 
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