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На основу одредаба члана 27. став 1. тачка 11. 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), Управни 
одбор Дома здравља Кула је на 35. седници одржаној данa 18.01.2019.године донео 
следећу 

 
 

О Д Л У К У  
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА БРОЈ 69 ОД 11.01.2019.ГОДИНЕ, КОЈА ЈЕ ОБЈАВЉЕНА ПОД 

БРОЈЕМ 79 ОД 14.01.2019.ГОДИНЕ 
  
 

1. Ставља се ван снаге Одлука директора о измени Правилника о организацији и 
систематизацији послова, број  69 од 11.01.2019.године, објављена на огласној 
табли и званичној интернет страници Дома здравља Кула дана 14.01.2019.године 
под бројем 79 од 14.01.2019.године (у даљем тексту: "Одлука о измени 
Правилника"). 
 
2. Предмет Одлуке о измени Правилника из тачке 1. ове Одлуке је одлагање 
примене 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 и 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, до 01.01.2020.године, због 
одлагања примене Закона о запосленима у јавним службама ("Службени гласник 
РС", број 113/2017 и 95/2018 - у даљем тексту: "Закон") до 01.01.2020.године, као и 
примена већ издатих решења о утврђивању назива радних места и анекса уговора о 
раду, донетих на основу наведеног Правилника 
 
3. Ставља се ван снаге Одлука Управног одбора донета на претходној 34. седници 
одржаној дана 11.01.2019.године, којом је дата сагласност за доношење Одлуке о 
измени Правилника из тачке 1. ове Одлуке. 
 
4. Правилник 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 и 
Одлука 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 су у примени почев од 01.01.2019.године, како је и предвиђено 
овим актима, као и примена већ издатих решења о утврђивању назива радних места 
и анекса уговора о раду, донетих на основу наведеног Правилника. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
С обзиром да је примена Закона о запосленима у јавним службама ("Службени 
гласник РС", број 113/2017 и 95/2018 - у даљем тексту: "Закон") одложена 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 
08.12.2018.године, Управни одбор је на претходној 34. седници одржаној дана 
11.01.2019.године дао сагласност директору за доношење одлуке којом се одлаже 
се 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).  
 
Директор је након добијања претходне сагласности Управног одбора и по 
претходно прибављеном мишљењу репрезенативних синдиката, донео Одлуку о 
измени Правилника о организацији и систематизацији послова, број  69 од 
11.01.2019.године, која је објављена на огласној табли и званичној интернет 
страници Дома здравља Кула дана 14.01.2019.године под бројем 79 од 
14.01.2019.године и требало је да ступи на снагу дана 22.01.2019.године, тј. осмог 
дана од дана објаваљивања. 
 
Дана 17.01.2019.године у Дому здравља Кула под бројем 128 примљено је 
Мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе број: 011-00-
468/2018-20 од 11.01.2019.године, у коме је између осталог наведено да нема 
правног основа да Правилници о организацији и систематизацији послова, као и 
решења издата у складу са Правилником који је усклађен са одредбама Закона и 
Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору ("Службени гласник РС", број 81/2017, 6/2018 и 43/2018), не буду у 
примени, имајући у виду да изменама и допунама Закона ова ситуација није 
предвиђена. 
 
Сагласно свему изнетом, доноси се одлука као у изреци. 
 
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА                                                              За УПРАВНИ ОДБОР 
Трг ослобођења 9                                                                         Члан Управног одбора 
Број: 156                                                                                        Татјана Лукета                                                    
Дана, 18.01.2019.године 
 
 
Објављено на огласној табли и на званичној интернет страници Дома здравља Кула 
дана 21.01.2019.године. 
 
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА                                                             Помоћник директора за 
Трг ослобођења 9                                                                        правне и опште послове 
Број: 162                                                                                       Јасмина Булатовић 
Дана, 21.01.2019.године 


