
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) в.д. директора Дома
здравља Нови Бечеј, по претходно прибављеном мишљењу репрезентативног
синдиката и уз претходно прибављену сагласност Управног одбора Дома здравља
Нови Бечеj, а у складу са Кадровским планом Дома здравља Нови Бечеј за 2021.
годину доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

П Р А В И Л Н И К А

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ

Члан 1.

У члану 18. Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Нови Бечеј (у даљем тексту:Правилник), број извршилаца “7” под редним
бројем 2.1.4. брише се, а нови гласи:”9”.

Члан 2.

У члану 18. Правилника, број извршилаца “16” под редним бројем 2.1.8. брише
се, а нови гласи:”14”.

Члан 3.

У члану 18. Правилникa текст под редним бројем 3.1.1. мења се и гласи:

Редни број: 3.1.1.

Назив радног места: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ -
СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТАР/НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ЖЕНА СА ПОЛИВАЛЕНТНОМ ПАТРОНАЖОМ

Шифра радног
места:

З020108

Општи / типични
опис посла:

поред куративног рада организује и спроводи превентивни рад-систематске
прегледе одојчади, предшколске деце, школске деце и омладине према
утврђеном програму и плану рада; организује и спроводи вакцинацију
одојчади, предшколске деце, школске деце и омладине према програму
обавезне вакцинације; спроводи здравствено васпитни рад код одојчади,
предшколске деце, школске деце и омладине; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава
податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено -
васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и
организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима;
организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе
предшколске и школске деце и школске деце спортиста узраста од 6 до 14
година; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току
епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); указује
хитну медицинску помоћ; утврђује потребу одсуствовања осигураника са
посла ради неге члана уже породице, у складу са чланом 79. став 1. Закона;



обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и
прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног
лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене
спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска
средства, као и медицинско - техничка помагала; спроводи здравствену
заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања;даје
налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се
издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења
здравствене заштите у иностранству;одређује употребу и врсту превозног
средства за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације
са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; врши друге
послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања, у складу са
уговором између Републичког завода, односно филијале и даваоца
здравствених услуга. Поред наведених послова, изабрани лекар на терет
средстава обавезног здравственог осигурања даје мишљење о здравственом
стању детета ради остваривања права осигураника на одсуствовање са рада
због неопходне посебне неге детета и утврђује привремену спреченост за рад
осигураника у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај
незапослености.
Као начелник медицинске службе руководи службом и организује рад у
оквиру службе тако да пружање здравствене заштите у оквиру службе буде
ефикасно, оптимално користећи ресурсе службе (кадар, опрему, потрошна
средства) водећи рачуна о квалитету пружених здравствених услуга; врши
распоред лекара и осталих запослених на послове и радне задатке у оквиру
службе; утврђује распоред дежурстава и приправности, распоред коришћења
годишњих одмора; одговоран је за стање инвентара и опреме и предлаже
набавку нове опреме у циљу савременије дијагностике и лечења болесника;
стара се о спровођењу водича добре клиничке праксе у раду; стара се о
правилностима рада и извршењу плана из те области; одговоран је за уредно
вођење медицинске документације у служби; одговоран је за спровођење
одлука и препорука стручних органа Дома здравља; координира рад службе
са другим службама Дома здравља; прати оптерећеност запослених као и
рационално коришћење радног времена; подноси извештај о раду директору и
обавља послове у оквиру своје стручности у складу са овим Правилником. За
свој рад начелник је директно одговорни директору Дома здравља.

Стручна
спрема/образовање

Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања /
Испити / радно
искуство

- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Број извршилаца: 1

Члан 4.

У члану 18. Правилника тачка под редним бројем 3.1.2.мења се и гласи:

Редни број: 3.1.2.

Назив радног места:
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ -
СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТАР/Шеф одељења за здравствену заштиту деце и
школске деце

Шифра радног
места:

З020108

Општи / типични
опис посла:

поред куративног рада организује и спроводи превентивни рад-систематске
прегледе одојчади, предшколске деце, школске деце и омладине према
утврђеном програму и плану рада; организује и спроводи вакцинацију
одојчади, предшколске деце, школске деце и омладине према програму
обавезне вакцинације; спроводи здравствено васпитни рад код одојчади,
предшколске деце, школске деце и омладине; превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава



податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено -
васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и
организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима;
организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе
предшколске и школске деце и школске деце спортиста узраста од 6 до 14
година; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току
епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); указује
хитну медицинску помоћ; утврђује потребу одсуствовања осигураника са
посла ради неге члана уже породице, у складу са чланом 79. став 1. Закона;
обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и
прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног
лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене
спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска
средства, као и медицинско - техничка помагала; спроводи здравствену
заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања;даје
налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се
издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења
здравствене заштите у иностранству;одређује употребу и врсту превозног
средства за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације
са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; врши друге
послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања, у складу са
уговором између Републичког завода, односно филијале и даваоца
здравствених услуга. Поред наведених послова, изабрани лекар на терет
средстава обавезног здравственог осигурања даје мишљење о здравственом
стању детета ради остваривања права осигураника на одсуствовање са рада
због неопходне посебне неге детета и утврђује привремену спреченост за рад
осигураника у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај
незапослености.
Као шеф одељења одговоран је за стање инвентара и опреме и предлаже
набавку нове опреме у циљу савременије дијагностике; стара се о
правилностима рада и извршењу плана из те области; одговоран је за уредно
вођење медицинске документације на одељењу; прати оптерећеност
запослених као и рационално коришћење радног времена; подноси извештај о
раду начелнику службе и директору Дома здравља; организује рад одељења
по налогу директора/начелника службе у оквиру које ради и директно му
одговара за свој рад и обавља послове у оквиру своје стручности у складу са
овим Правилником.

Стручна
спрема/образовање

Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника.

Додатна знања /
Испити / радно
искуство

- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит из педијатрије;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

Број извршилаца: 1

Члан 5.

У члану 18. Правилника, радно место под досадашњим редним бројем 3.1.2.
добија нови редни број 3.1.2.а. а број извршилаца за ово радно место мења се тако
што се број “4” замењује бројем “2”.

Члан 6.

У члану 18. Правилника текст под редним бројем 4.2.2. мења се и гласи:



Редни број: 4.2.2.

Назив радног места: ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР/ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Шифра радног
места:

З031900

Општи / типични
опис посла:

Врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке,
реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска
Испитивања у здравственој установи и на терену; припрема,
одржава и врши контролу исправности лабораторијске
опреме; одржава културе микроорганизама; ради на
биохемијским и другим анализаторима; изводи
лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са
номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу
здравствене заштите о чему води прописану медицинску
документацију; управља медицинским отпадом.
Као руководиоц одељења одговоран је за стање инвентара
и опреме и предлаже набавку нове опреме у циљу
савременије дијагностике; стара се о правилностима рада и
извршењу плана из те области; одговоран је за уредно
вођење медицинске документације на одељењу; прати
оптерећеност запослених као и рационално коришћење
радног времена; подноси извештај о раду начелнику службе
и директору Дома здравља; организује рад одељења по
налогу директора/начелника службе у оквиру које ради и
директно му одговара за свој рад и обавља послове у оквиру
своје стручности у складу са овим Правилником.

Стручна
спрема/образовање Високо образовање:

- на основним студијама првог степена (струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Додатна знања /
Испити / радно
искуство

- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у звању
лабораторијског техничара са вишом, односно високом
стручном спремом.

Број извршилаца: 1

Члан 7.

У члану 18. Правилника радно место под редним бројем 4.1.5. и 4.1.7. бришу
се те се за остала три радна места померају за један редни број тако што се радно
место под редним бројем 4.1.6. помера на 4.1.5. а 4.1.8. на 4.1.6. у којој се број
извршилаца мења са “4” на “5”.

Члан 8.

У члану 18. Правилника, број извршилаца “9” под редним бројем 6.2.5. брише
се, а нови гласи:”8”.

Члан 9.

Табела члана 18.а мења се и гласи:



1. МЕНАЏМЕНТ ДОМА ЗДРАВЉА

Укупно : 4 ( 1 доктор медицине, 2 административна радника и 1 виша медицинска сестра)

2. СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ РАДНИКА, КУЋНИМ

ЛЕЧЕЊЕМ И ХИТНОМ МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЋИ И САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ

2.1. Одељење, Здравствена станица, Здравствене амбуланте:

Укупно: 32 (15 доктора медицине, 2 више медицинске сестре/техничара и 15 медицинскик сестара)

2.2. Одсек за здравствену заштиту радника

Укупно: 3 (1 доктор медицине и 2 медицинске сестре/техничара)

2.3. Одељење за кућно лечење и негу

Укупно: 5 (1 доктор медицине и 4 медицинске сестре)

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

1.1. Директор Дома здравља 1

1.2. Помоћник директора Дома здравља - за економско-финансијске послове 1

1.3 Помоћник директора Дома здравља - за правне, кадровске и
административне послове

1

1.4. Главна сестра Дома здравља 1

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

2.1.1. Доктор медицине изабрани лекар/начелник Службе опште медицине, са
здравственом заштитом радника, кућним лечењем и хитном медицинском
помоћи и санитетским превозом

1

2.1.2. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле - шеф
Здравствене станице Ново Милошево и здравствене амбуланте Бочар

1

2.1.3. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле - специјалиста
опште медицине

4

2.1.4. Доктор медицине - изабрани лекар 9

2.1.5. Виша медицинска сестра/техничар у амбуланти - водећа сестра одељења 1

2.1.6. Виша медицинска сестра/техничар у амбуланти 1

2.1.7. Медицинска сестра/техничар у амбуланти - водећа сестра здравствене
станице

1

2.1.8. Медицинска сестра/техничар у амбуланти 14

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

2.2.1. Доктор медицине специјалиста медицине рада у здравственој заштити
радника

1

2.2.2. Медицинска сестра /техничар у амбуланти 2

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

2.3.1. Доктор медицине у кућном лечењу 1

2.3.2. Медицинска сестра /техничар у кућном лечењу и нези 4



2.4. Одељење за хитну медицинску помоћ и санитетски превоз

Укупно: 21 (7 доктора медицине, 7 медицинских техничара и 7 возача)

3. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ЖЕНА СА ПОЛИВАЛЕНТНОМ
ПАТРОНАЖОМ

3.1. Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце

Укупно: 10 (5 доктора медицине, 4 медицинске сестре и 1 здравствени сарадник)

3.2. Одељење за здравствену заштиту жена

Укупно: 4 (2 доктора медицине и 2 медицинске сестре)

3.3. Одсек за поливалентну патронажу

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

2.4.1.
Доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи - специјалиста
ургентне медицине

1

2.4.2.
Доктор медицине у хитној медицинској помоћи/шеф Одељења за хитну
медицинску помоћ и санитетски превоз

1

2.4.3. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи 5

2.4.4. Медицинска сестра /техничар у хитној медицинској помоћи/ водећи техничар 1

2.4.5. Медицинска сестра /техничар у хитној медицинској помоћи 6

2.4.6. Возач у хитној медицинској помоћи/шеф возног парка 1

2.4.7. Возач у хитној медицинској помоћи 6

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

3.1.1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - специјалиста
педијатар/начелник службе

1

3.1.2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ - СПЕЦИЈАЛИСТА
ПЕДИЈАТАР/Шеф одељења за здравствену заштиту деце и школске деце

1

3.1.2. а Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - специјалиста
педијатар

2

3.1.3. Доктор медицине - изабрани лекар 1

3.1.4. Медицинска сестра /техничар у амбуланти - водећа сестра одељења 1

3.1.5. Медицинска сестра /техничар у амбуланти 3

3.1.6. Психолог 1

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

3.2.1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене - специјалиста
гинекологије и акушерства

2

3.2.2. Медицинска сестра /техничар у амбуланти 2

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

3.3.1. Виша медицинска сестра/ техничар у поливалентној патронажи 3



Укупно:3

4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И ДИЈАГНОСТИЧКА СЛУЖБА

4.1. Специјалистичко - консултативно одељење

Укупно: 12 (5 доктора медицине специјалисте, 2 РТГ техничара, 1 и 4 медицинске сестре)

4.2. Одељење за лабораторијску дијагностику

Укупно: 8 (1 специјалиста биохемије, 1 виши лабораторијски техничар и 6 лабораторијских

техничара)

5. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Укупно: 14 ( 6 доктора стоматологије, 6 стоматолошких сестара и 2 зубна техничара)

6. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ

ПОСЛОВЕ

6.1. Одељење за економско-финансијске послове и Одсек за правне, кадровске и

административне послове

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

4.1.1. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-специјалиста
психијатрије/начелник специјалистичко-консултативне и дијагностичке
службе

1

4.1.2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности - специјалиста
офталмологије

1

4.1.3. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности - специјалиста
интерне медицине

2

4.1.4. Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици - специјалиста
радиологије

1

4.1.5. Виши радиолошки техничар 2

4.1.6. Медицинска сестра /техничар у амбуланти 5

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

4.2.1. Доктор медицине специјалиста у лабораторијаској дијагностици/шеф
одељења за лабораторијску дијагностику

1

4.2.2. Виши лабораторијски техничар/шеф одељења 1

4.2.3. Лабораторијски техничар 6

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца

5.0.1. Доктор стоматологије специјалиста изабрани лекар - спец.превентивне и
дечије стоматологије/начелник Службе за стоматолошку здравствену заштиту

1

5.0.2. Доктор стоматологије специјалиста изабрани лекар - спец.превентивне и
дечије стоматологије

2

5.0.3. Доктор стоматологије специјалиста - специјалиста ортопедије вилица 1

5.0.4. Доктор стоматологије 2

5.0.5. Стоматолошка сестра/техничар у амбуланти - водећа стоматолошка сеста 1

5.0.6. Стоматолошка сестра/техничар у амбуланти 5

5.0.7. Зубни техничар 2

Ред.бр. Назив радног места Број
извршилаца



5.1.1. Llleo paqyHoBoAcrBa

6.1.2. PeOepeHT 3a OrHaHc[jcKo-paqyHoBoAcrBeHe nocroBe - noc,noBr
OaKrypqcatba x MareD14ianHor KFbxroBoacrBa

1

6.1.3. PeOepeHT 3a O HaHcxjc(o-paqyHoBoAcrBeHe noc,loae - nocnoB14
o6paqyHa 3apa.qa 14 onaraiHe

1

6.1.4. PeQepeHT 3a OlHaHchjcKo-paqyHoBoAcrBeHe noc/roBe - KFbxroBoba 1

6. 1.5. TexH!.1,{Kl-l ceKperap 1

6. 1.6. npaBHx capaAHlK 1

6.t.7. PeOepeHT 3a npaBHe, KaApoBcKe r aAMIlHl4crparfiBHe nocroBe 1

Pea.6p. Ha3na paAHor Mecra Epoj
ll3BD llt nrla ua

6.2.1. ly'Hxelbep xHBecrxql|oHor / rexHhr{Kor oApxaBa$a/oApxaBalba
ypebaja onper'4e - pyKoBoAxnaq 3a TexHrqKe r nouohHe nocroBe

1

6.2.2. 14Hxetbep 3a paqyHapcKe N.!pexe 1

6.2.2.a TexHrqap oApxaBalba xHOopMaLlxoHr,tx cl4creMa I rexHonor ja 1

6.2.3. Bo3a,.r y caH[TercKoM npeBo3y 2

6.2.4. AoMap/Majcrop oApxaBalba 1

6.2.5_ CnpeMa,r / CnpeMaqrqa npocroprrja y Koj/Ma ce npyxajy
3ApaECrBeHe ycryre

7

6.2.6. nepaq na6oparopxjcKor nocyfja 1

YKynHo: 7

6.2. O4erbe$e 3a rexHxqKe r noMohHe nocloBe

, 
YKYnHo:16 

tnaH 10.

Ha oBaj npaB[fiHt4K o r3MeHu n AonyFu npaBhnHxKa o opra{V3aqt4jt4 t4

cucreMar[3aqr1jx nocnoBaAoMa 3ApaaJba HoB 6eqej npr6aarseta cy MxUJrbelba
penpe3eHTaruBHrlx cxHAxKara ycraHoBe 406 jeHa carnacHocr yflpaBHor oA6opa AoMa
3ApaBrba HoBx 6eqej, y cKaaAy ca 3aKoHolt, Te ce rcn4 o6jaBrbyje Ha OrnacHoj Ta6nh
Aor,aa 3.qpaBrba AaHoM AoHoUJeba y Be6 c:rpaHl4rlh AoMa 3ApaBrba HoBh 6e,]ej:www.dznb. rs,
a cryna Ha cHary AaHor{ o6jaeruuearsa.

A14PEKTOPA
HOBI,4

6opbeB

OojaB.rbxBabe [3BpueHo ficfl4qatbeM nJ Ornacxoj ra6nu AoMa 3ApaBrba h Be6
crpaHxqh AoMa 3ApaBrba HoB Eeqej: www.dznb. rs 'Aa Ha 01.09.2022. roAr.aHe.

,{ou s4paerua HoBh Seqej
Spoj:01-1519
flaua : 01.08.2022. roAkHe
HoBh Ee,{ej


