
 1

На основу одредаба члана 24. став 3. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), 
одредаба члана 23. тачка 7. Статута Дома здравља Кула број 02/6-457 од 
27.07.2007.године, као и одредаба члана 32. Закона о запосленима у јавним 
службама („Службени гласник РС“, број 113/2017 и 95/2018), а по претходно 
прибављеном мишљењу репрезентативних синдиката и уз претходно прибављену 
сагласност Управног одбора, директор Дома здравља Кула данa 11.01.2019.године 
доноси следећу 

 
 

О Д Л У К У  
О  

ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА 

  
 

1. Врше се следеће измене Правилника о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, који је објављен под бројем 883 
од 23.03.2018.године (у даљем тексту: Правилник), и то: 
 
Мења се члан 93. став 2. Правилника тако да сада гласи: 

 
"Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома 
здравља Кула, а примењује се почев од 01.01.2020.године." 
 
2. У складу са изменама наведеним у тачки 1. Одлуке, врше се следеће измене 
Одлуке о измени Правилника о организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Кула број 2634 од 06.09.2018.године, која је објављена под бројем 2665 од 
07.09.2018.године (у даљем тексту: Одлука о измени Правилника), и то: 
 
У тачки 3. Одлуке о измени Правилника, која дефинише почетак примене, бришу 
се речи: "2019.године", а стављају се речи: "2020.године". 
 
3. Одлука о измени Правилника о организацији и систематизацији послова се 
доноси по претходно прибављеном мишљењу репрезентативних синдиката у Дому 
здравља Кула и уз претходно прибављену сагласност Управног одбора. По 
добијању сагласности од Управног одбора Дома здравља Кула, директор доноси 
Одлуку о измени Правилника о организацији и систематизацији послова, која ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља Кула. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
С обзиром да се примена Закона о запосленима у јавним службама ("Службени 
гласник РС", број 113/2017 и 95/2018 - у даљем тексту: "Закон") одлаже до 
01.01.2020.године, сагласно одредбама Закона о изменама Закона о запосленима у 
јавним службама, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 95/2018 од 
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08.12.2018.године, одлаже се и примена Правилника о организацији и 
систематизацији послова (у даљем тексту: "Правилник") који је донет на основу 
одредаба члана 30. до 32. и члана 159. Закона, као и примена већ издатих решења о 
утврђивању назива радних места и анекса уговора о раду, донетих на основу 
наведеног Правилника (Правилник, одлука о измени Правилника, решења и анекси 
уговора о раду садрже одредбу да се примењују почев од 01.01.2019.године). 
Запослени неће добијати појединачно решење о одлагању примене појединачних 
аката (решења и анекси уговора о раду који су донети на основу наведеног 
Правилника), већ се обавештење о одлагању примене објављује на огласној табли 
Дома здравља Кула, на званичној интернет страници Дома здравља Кула: dzkula.rs 
и доставља на све електронске адресе Дома здравља Кула. 
Сагласно свему изнетом, доноси се одлука као у изреци. 
 
 
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА                                                             ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
Трг ослобођења 9                                                                                  ДИРЕКТОР 
Број: 69                                                                                               Шевин др Жарко 
Датум: 11.01.2019.године                  
 
 
 
Одлука о измени Правилника о организацији и систематизацији послова број 69 од 
11.01.2019.године објављује се дана 14.01.2019.године на огласној табли Дома 
здравља Кула и на интернет страници Дома здравља Кула: dzkula.rs. 
 
 
 
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА                                                             ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
Трг ослобођења 9                                                                                   ДИРЕКТОР 
Број:  79                                                                                              Шевин др Жарко 
Датум: 14.01.2019.године                  
 
 
 
 
 


