
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
Број:01-183/2 
Дана 02.02.2022. године 
К р а г у ј е в а ц 

 
З АП И С Н И К   

 
Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац, формиране Одлуком 

директора Дома здравља Крагујевац број 01-183/1 од 01.02.2022. године  одржаног у    просторијама Дома 
здравља Крагујевац Огранак Станово са почетком у 12 часова 02.02.2022. године. 

 
Задатак Комисије је  да у складу са Правилником о стручном усавршавању и специјализацији 

здравствених радника здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац бр:01-
7947/5 од 17.12.2020. године по окончаном интерном огласу бр:01-183 од 15.01.2022. године за доделу 4 
специјализације из  педијатрије 2 из гинекологије и једне из палијативне медицине а за потребе Дома 
здравља Крагујевац сачини листу пријављених кандидата и исту достави директору Дома здравља 
Крагујевац а који ће у складу са чл.22 наведеног Правилника донети одлуку о избору кандидата. 

 
Комисију чине: 
 
1. Др Јасмина Ивошевић -  председник 
2. ДрИвица Магдић-  члан 
3. Др Славица Букумира- члан 

 
 

Записник на састанку водила Драгана Јовановић, правник. 
 
Комисија је извршила увид у приспелу документацију и констатовала да се укупно пријавило  

4 кандидата за педијатрију и 2 кандидата за гинекологију  и 1 кандидат за палијативну медицину, и 
сви кандидати имају  потпуну документацију. 

 

Из области гинекологије пријавили су се : 
 
 

Ред. 
Бр.ед.бр.

Име и презиме 
кандидата 

Година  
рођења 

Радни стаж Просечна 
оцена 

Године 
 студирања 
ван апсолвентског  
стажа  

Оцена 
руководиоца 

Оцена из 
Гране 
Медицине  
За коју се 
конкурише  

Друга стручна  
усавршавања 
 

1. Санела 
Мутавџић 

25.06.1979. 7 годинаи 
4 месеца 

7,80 Преко 2 године 10 9 0 

2. 
 
.  

Томислав 
Јовановић 

08.04.1984. 4 године 
3 месеца 

6,48 Преко 2 године 10 7 0 

3         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Из области педијатрије пријавили су се  
 
 

Ред. 
Бр.ед.бр.

Име и презиме 
кандидата 

Година  
рођења 

Радни стаж Просечна 
оцена 

Године 
 студирања 
ван апсолвентског  
стажа  

Оцена 
руководиоца 

Оцена из 
Гране 
Медицине  
За коју се 
конкурише  

Друга стручна  
усавршавања 

1. Тијана 
Дишић 

02.06.1979. 3 године 
2 месеца 

7,34 Преко 2 године 10 7 0 

2. 
 
.  

Јелена 
 Арсић 

30.08.1976. 3 године 
1 месеци 

8,11 Преко 2 године 10 9 0 

3 Марија  
Марковић 
Тодоровић 

22.11.1985. 1година 
9 месеци 

8,39 До 1 године 10 6 0 

4. Санела 
Мутавџић 

25.06.1979. 7 годинаи 
4 месеца 

7,80 Преко 2 године 10 9 0 

5.         
 

 

Из области палијативне медицине  пријавили су се  
 
 

Ред. Бр.ед.бр.Име и презиме 
кандидата 

Година  
рођења 

Радни стаж Просечна 
оцена 

Године 
 студирања 
ван апсолвентског  
стажа  

Оцена 
руководиоца 

Оцена из 
Гране 
Медицине  
За коју се 
конкурише  

Друга стручна  
усавршавања 

1. Драгић 
 Радосављевић 

30.09.1975. 18.година 
10месеци 

7,54 До 2 године 10 Нема предмет
Палијативна 
медицина 

0 

2. 
 
.  

        

 
 
 
Након детаљног бодовања пријављених кандидата, а на основу критеријума из чл.20 Правилника о 

стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих 
запослених у Дому здравља Крагујевац .директор Дома здравља Крагујевац  доноси Одлуку о избору 
кандидата и додели одобрене специјализације применом следећих критеријума: 

 
- године радног стажа у здравственој установи на пословима доктора медицине  
- просечна оцена током студирања  
- дужина студирања 
- оцена током студија из гране медицине за коју се кандидат определио  
- ( пријавио на специјализацију) 
- процена стручног рада и залагања од стране руководилаца 
- друга стручна усавршавања  

 



Начин вредновања утврђених критеријума утврђује се на следећи начин: 
 године радног стажа у здравственој установи на пословима доктора    медицине  вреднују се са 

максимално 20 бодова и то: 
-  године радног стажа преко 10 година  вреднују се са 20 бодова 
- године радног стажа од 5 до 10 година вреднују се са 15 бодова 
- године радног стажа до 5 година вреднује се са 10 бодова 

 
Године радног стажа рачунају се на пуне године 
 

 просечна оцена током студирања вреднује се тако што се просечна оцена током студирања 
помножи са коефицијентом 4, а максимално 40 бодова 

 ( просечна оцена – 10.00 x 4 =40 ) 
 

 на основу критеријума дужина студирања , 
-   завршене студије у року  – 20 бодова 
- до једне године преко апсолвентског стажа – 15 бодова 
- до две године преко апсолвентског стажа – 10 бодова 
- преко две године од завршеног апсолвентског стажа – 5 бодова 

 
 оцена током студија из гране медицине вреднује се од 6 до 10 зависно  од добијене оцене на 

студијама из предмета ( гране недицине)за коју се кандидат определио 
( пријавио на специјализацију.  

 
 Процена стручног рада и залагања по основу стручности, односа према раду, према 

колегама, односа према пацијенту, директор Дома здравља  а на предлог непосредних 
руководилаца ( шефа одељења, односно начелника службе) може доделити максимално 10 
бодова по овом критеријуму на следећи начин 

                 -    одличан се вреднује са 10 бодова 
     -     врло добар се вреднује са 5 бодова 
     -    добар се вреднује са 0 бодова 

 
 друга стручна усавршавања се процењују на основу 

 
- уписане докторске академске студије, студијски боравак на клиникама,               
институтима и установама вишег ранга    дужи од 12  месеци вреднује се са  -10 бодова 
 -  положен усмени докторски испит  , мастер  или академска специјализација -   15 бодова 
-  одбрањена докторска дисертација     вреднује се са       -   20 бодова  
 
Поступајући према Правилнику о стручном усавршавању и специјализацији здравствених 

радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац 
 
Комисија је утврдила следећу ранг листу: 
 
 

Ред. Бр. Име и презиме кандидата Пријављена специјализација Укупно бодова 

1. Санела Мутавџић гинекологија 70,20 
2.  Томислав Јовановић гинекологија 57,92 
    
Ред. Бр. Име и презиме кандидата Пријављена специјализација Укупно бодова 

1. Марија Марковић Тодоровић педијатрија 74,56 
2.  Санела Мутавџић педијатрија 70,20 
3.  Јелена Арсић педијатрија 66,44 
4.  Тијана 

Дишић 
педијатрија 61,36 



     
Ред. Бр. Име и презиме кандидата Пријављена специјализација Укупно бодова 
    
1. Драгић Радосављевић Палијативна медицина 70,16 

 
Директор Дома здравља Крагујевац ће у складу са чл.22 Правилника о стручном 

усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених 
у Дому здравља Крагујевац изабрати кандидате који ће бити упућени на специјализације из области  
гинекологије,  педијатрије и палијативне медицине. 

 
Састанак Комисије завршен  у 13  часова и 30 минута. 
 
Записник водила, 
Драгана Јовановић правник 
________________________  
      
 
        Комисија за разматрање документације 

 за  доделу специјализација, 
 

1.   Др Јасмина Ивошевић , председник 
___________________________________ 
2. Др Ивица Магдић, члан 
___________________________________ 
3. Др Славица Букумира, члан 
 


