
Број:     ________/21 

Датум:  17.3.2021. године 

 

На основу члана 13. тачка 2. Правилника о плану и програму специјализација и 

супспецијализација („Службени  гласник Републике Српске“, број: 2/14), Годишњег 

плана специјализација и супспецијализација за Републику Српску Министарства 

здравља и социјалне заштите Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 125/20) и Одлуке о расписивању конкурса за избор кандидата за додјелу 

специјализација и супспецијализација, број: 831/21 од 9.2.2021. године, ЈЗУ Болница 

„Свети апостол Лука“ Добој расписује: 

                                                      

     

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 

за избор кандидата за додјелу специјализација и супспецијализације 

 

 

Специјализацијe из: 

 

1. Општа хирургија ...........................................................................................  2 (двије) 

2. Ортопедска хирургија и трауматологија ....................................................  1 (једна) 

3. Анестезиологија, реаниматологија и интезивна терапија .......................   1 (једна) 

4. Епидемиологија ...........................................................................................   1 (једна) 

5. Клиничка фармакологија.............................................................................   1 (једна) 

 

Супспецијализације из: 

 

1. Интернистичка онкологија............................................................................ 1 (једна) 

 

Кандидат мора испуњавати сљедеће услове: 

 

 

- Да има завршен медицински факултет 

- Положен стручни испит за звање доктора медицине 

- Знање једног страног језика 

- Здравственом раднику супспецијализација се може одобрити под условом да је 

стекао звање одговорајућег специјалисте 

 

 

Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следеће доказе о 

испуњавању услова конкурса: 

 

1. Извод из матичне књиге рођених 

2. Увјерење о држављанству 

3. Копију личне карте 

4. Диплому о завршеном медицинском факултету 

5. Увјерења о положеном стручном испиту 

6. Лиценцу надлежне Коморе доктора медицине 



7. Увјерење о знању једног страног језика 

8. Извод из матичне књиге вјенчаних ако је дошло до промјене личних података о 

идентитету. 

9. Диплома о положеном специјалистичком испиту (за специјалисте). 

 

 

Кандидати који су завршили факултет и/или положили стручни испит у 

иностранству, потребно је да доставе рјешење о нострификацији дипломе о 

завршеном одговарајућем факултету и/или положеном стручном испиту. 

 

- Доказе о испуњавању услова конкурса за додјелу специјализације, кандидати 

могу доставити у оригиналу или овјереним копијама, осим доказа по редним 

бројем 7.  који мора бити достављен искључиво у оригиналу. 

- Кандидати који испуњавају услове из јавног конкурса, Комисија ће позвати на 

интервју, а о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским 

путем на контакт телефон, који су дужни навести у пријави. 

- Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у 

дневном листу АД „Глас Српске“ Бања Лука. 

-  Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не 

испуњавају услове јавног конкурса неће узети у разматрање. 

 

 

Пријаве са потребном документацијом доставити препорученом поштом на адресу: 

Јавна здравствена установа Болница „Свети апостол Лука“ Добој, улица Поп Љубина 

бб или лично на протокол Болнице. 

О избору кандидата за специјализацију кандидати ће се бити писмено обавјештени. 

 

 

 

 

Достављено: 

 

1. Директору    

2. Министарству здравља и социјалне заштите                                 Директор                                                         

3. АД „Глас Српске“ Бања Лука                                        Младен Гајић, мр економије 

4. Служби за правне и опште послове 

5. Кадровски послови 

6. Архива 
 

 


