
ДОМ ЗДРАВЉА ''Др САВА СТАНОЈЕВИЋ'' 
02-бр.994/1 
18. 07.2022. године 
Т р с т е н и к 
На основу члана члана 30.-31. Закона о запосленима у јавним службама (“Сл.гласник РС” бр. 
113/17), члана 10. Закона о систему плата у јавном сектору (“Сл.гласник РС” бр. 18/16, 108,16, 
113/17), члана 2.-8. Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених 
установа (“Сл.гласник РС” бр. 143/06, 126/14), чланом 1 Уредбе о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору (“Сл.гласник РС” бр. 81/17, 6/18, 43/18), члана 
24. став 2. Закона о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 16. и 23. Статута Дома здравља “Др 
Сава Станојевић” Трстеник, директор Дома здравља доноси: 

ПРАВИЛНИК 
о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Др Сава 

Станојевић” Трстеник 
 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља 02 бр. 675/1 од 
02.07.2021.године, врше се следеће измене и допуне: 
 
У делу број извршилаца Службе за здравствену заштиту деце и омладине, уместо “број извршилаца 
3” Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу мења се и гласи:”број извршилаца 2”, 
и уместо “број извршилаца 1” Доктор медицине изабрани лекар мења се и гласи:”број извршилаца 
2”. 
У осталом Назив радног места, Опис послова, Стручна спрема/образовање, Додатна 
знања/испити/радно искуство остаје непромењено. 
 

Члан 2. 
Измене Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља, врши се ради 
организације и потребе посла у Служби, наиме у предходном периоду је остао мањи број Доктора 
медицине специјалиста изабраних лекара за децу, 3 доктора медицине се налази на специјализацији 
из педијатрије, до њиховог повратка служба се мора попунити Докторима медицине изабраним 
лекарима. 

Члан 3. 

Овај Правилник, по прибављеној сагласности Управног одбора Дома здравља “Др Сава Станојевић” 
Трстеник и након затраженом мишљења репрезентативних сидиката код послодавца ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља. 

                                                                                ВД ДИРЕКТОРА 

                                                                               _________________ 
                                                                      Др Жаклина Ристић, спец. 
                                                                              интерне медицине     
 
 
На ову измену Правилника о органицацији и систематизацији послова у  Дому здравља “Др 
Сава Станојевић” Трстеник 02 број 675/1 од 02.07.2021.године је дао сагласност Управни 



одбор Дома здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник и након добијеног позитивног 
мишљења репрезентативних синдиката код послодавца дана 18.07.2022.године. 
 
Ова измена Правилника о органицацији и систематизацији послова у  Дому здравља “Др 
Сава Станојевић” Трстеник 02 број 675/1 од 02.07.2021.године је објављена на огласним 
таблама Дома здравља. 
Дана 18.07.2022.године   
 

Правна служба 


