
На основу одредаба члана 24. став 2. до 4. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 32. Закона о запосленима у
јавним службама, члана 23. став 1. тачка 9) Статута Дома здравља Нови Бечеј, члана 2. и 3. Правилника
о условима и начину унутрашње организације здравствених установа („Сл.гласник РС“ бр.43/06), а у
складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник
РС“ број 68/15 и 81/2016 - одлука УС) директор Дома здравља Нови Бечеј, по претходно прибављеном
мишљењу репрезентативног синдиката и уз претходно прибављену сагласност Управног одбора (члан 32
Закона о запосленима у јавним службама), дана 19.09.2019.године доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

П Р А В И Л Н И К А

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ

Члан 1.

Из назива Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Нови
Бечеј реч "унутрашњој" брише се.

Члан 2.

Тачки I-1. члана 18. Правилника мења се тако што се брише став 2. и став 3, а уместо њих се додаје
следећи текст који гласи:"За директора здравствене установе може бити именовано лице које:

1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације,
односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из
области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у
складу са законом којим се уређује високо образовање;

2) има завршену акредитовану едукацију из области здравственог
менаџмента;

3) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе,
односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

4) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није
подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких
кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично
дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи,
односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у
складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које
не може обављати дужност директора;

5) није члан органа политичке странке;

6) испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.

Ако је за директора здравствене установе именовано лице са високим
образовањем из области правних, економских, односно организационих наука, заменик директора
мора бити доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно
магистар фармације-медицински биохемичар који има најмање пет година радног искуства као
руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој
установи.

Поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, лице које се именује за директора, односно
заменика директора здравствене установе у јавној својини, осим апотекарске установе, треба да
испуњава и услов да је здравствени радник који има завршену специјализацију у складу са овим
законом".

Члан 3.

Тачки I-1а. члана 18. Правилника мења се тако што се брише став 2. и став 3, а уместо њих се додаје
следећи текст који гласи:"За заменика директора здравствене установе може бити именовано лице које:

1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације,



односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из
области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у
складу са законом којим се уређује високо образовање;

2) има завршену акредитовану едукацију из области здравственог
менаџмента;

3) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе,
односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

4) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није
подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких
кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично
дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи,
односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у
складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које
не може обављати дужност директора;

5) није члан органа политичке странке;

6) испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.

Ако је за директора здравствене установе именовано лице са високим
образовањем из области правних, економских, односно организационих наука, заменик директора
мора бити доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно
магистар фармације-медицински биохемичар који има најмање пет година радног искуства као
руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој
установи.

Поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, лице које се именује за директора, односно
заменика директора здравствене установе у јавној својини, осим апотекарске установе, треба да
испуњава и услов да је здравствени радник који има завршену специјализацију у складу са овим
законом".

Члан 4.

На овај Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацијипослова прибављена су мишљења репрезентативних синдиката установе и добијена
сагласност Управног одбора Дома здравља Нови Бечеј, у складу са законом, те се исти објављује на
Огласној табли Дома здравља даном доношења и веб страници Дома здравља Нови Бечеј:www.dznb.rs,
а ступа на снагу у року од осам дана од дана истицања на Огласној табли.
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