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На основу члана 17. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор бр. 28.-1981/2015 од 29. маја 2015. године, Правилника о измени и допуни Правилника о стручном 

усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-5258/2016 од 07. новембра 2016. 

године, Правилника о измени и допуни Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2111/2017 од 21. априла 2017. године, Правилника о измени и допуни Правилника о 

стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 24.-3859/2020 од 10. јула 

2020. године, Одлуке Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор о Плану стручног усавршавања 

здравствених радника и здравствених сарадника и осталих запослених Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

за 2021. годину број 24.-218/2021-2 од 18. јануара 2021. године и Одлуке вршиоца дужности директора Опште болнице 

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању интерног огласа за упућивање доктора медицине на специјализације за 

потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за мартовско-априлски уписни рок 2021. године број 23.-

279/2021 од 19. јануара 2021. године, а у вези са Јавним позивом за давање сагласности Министарства здравља на 

одобрене специјализације објављеног на web-сајту Министарства здравља Републике Србије 

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333412/specijalizacije.php, расписује се ИНТЕРНИ   

 

 

О Г Л А С 
 

 

I 

 

за упућивање доктора медицине на специјализације за потребе Опште болнице за мартовско-

априлски уписни рок 2021. године за следеће гране односно области здравствене заштите: 

 

1. 1 (ЈЕДНА) специјализација из области ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ за потребе Одељења за инфективне болести 

2. 1 (ЈЕДНА) специјализација из области НЕУРОЛОГИЈЕ за потребе Одељења за неурологију 

3. 1 (ЈЕДНА) специјализација из области УРОЛОГИЈЕ за потребе Одељења за урологију 

4. 1 (ЈЕДНА) специјализација из области ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ за потребе Одељења за ухо, грло и нос 

5. 1 (ЈЕДНА) специјализација из области ПАЛИЈАТИВНЕ МЕДИЦИНЕ за потребе Одсека за палијативно 

збрињавање 

6. 1 (ЈЕДНА) специјализација из области АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ, РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ И ИНТЕНЗИВНЕ 

ТЕРАПИЈЕ за потребе Одељења за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију. 

Уз пријаву на оглас за специјализације кандидати су дужни приложити следећу документацију: 

- оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету за звање доктора медицине,  

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине, 

Централа ……................ ++ 381 (25) 467–700, 467–800   

Секретар ...……...…… ++ 381 (25) 467–757  

Факс ...……...…… ++ 381 (25) 417–022, 417–088  

e – mail  ...……...…… uprava@bolnicasombor.org.rs 

Web site ...……...…… www.bolnicasombor.rs 

Сомбор: 19.01.2021. 

Број: 24.-286/2021 

ОПШТА БОЛНИЦА 
“Др Радивој Симоновић” Сомбор 

Војвођанска 75 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА 
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