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ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се организација рада као ближа разрада 
унутрашње организације Опште болнице Горњи Милановац ( у даљем тексту: 
Општа болница), врста послова, врста и степен стручне спреме и други посебни 
услови за рад на тим пословима.

Члан 2.

Организација рада у Општој болници постављена је тако да се што ефикасније 
може обезбедити остваривање здравствене заштите становништва,

- на јединству превентивних , дијагностичко-терапеутских и 
рехабилитационих мера и

- на начелима свеобухватности, доступности, ефикасности, сталности и 
рационалности.

Члан 3.

Послове из своје делатности Општа болница организује према потребама и 
захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима, сродних и међусобно 
повезаних послова.

Послови који се обављају у Општој болници, односно у организационим 
јединицама, сврстани су у скупове послова, што се ближе уређује 
систематизацијом послова.

Члан 4.

Унутрашња организација Опште болнице, и систематизација послова Опште 
болнице, су јединствена целина.



УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ



I Унутрашња организација Опште болнице

Члан 5.

Унутрашња организација Опште болнице заснива се на
- основама савремене организације рада достигнуте у здравственој 

делатности,
- начелима Закона о здравственој заштити о објективним потребама за 

односном врстом здравствених услуга, које пружа Општа болница,
- средствима која су намењена за ту врсту здравствене заштите,
- опремљености ( кадровској и техничкој) Опште болнице, као и на
- постављеним циљевима оснивача за здравственом заштитом становништва у 

редовним и ванредним приликама.

Члан 6.

У Општој болници образују се сектори и службе, као основне 
организационе јединице, и одељења, одсеци и кабинети, као ниже организационе 
јединице у оквиру истих.

Члан 7.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања Статутом утврђене делатности, 
као и контроле стручног рада, у Општој болници организоване су следеће 
организационе јединице:

1. Сектор за интернистичке гране медицине са организационим 
јединицама за: интерну медицину, пнеумофтизиологију, педијатрију, 
неурологију и психијатрију ( неуропсихијатрију), дерматовенерологију и 
продужено лечење и негу;

2. Сектор за хируршке гране медицине са организационим јединицама 
за:општу хирургију, анестезиологију са реаниматологијом, ортопедију са 
трауматологијом, урологију, оториноларингологију, офталмологију и 
гинекологију и акушерство

3. Сектор за заједничке медицинске делатности са организионим 
јединицама за: физикалну медицину и рехабилитацију, трансфузиологију, 
биохемијску и хематолошку, микробиолошку, патолошку( патоанатомску, 
патохистолошку и цитолошку), радиолошку, ултразвучну дијагностику и 
фармацеутску здравствену делатност ( болничка апотека).

4. Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне 
послове.

II Уже организационе јединице у оквиру организационих јединица

Члан 8.

У складу са Статутом Опште болнице Горњи Милановац и чланом 4. овог 
Правилника, организација рада у Општој болници одвија се и спроводи 
повезивањем послова у уже делове организационих јединица, која се утврђује овим 
Правилником и то:



1. Сектор за интернистичке гране медицине:
А) Стационарни део
1-1 Служба интерне медицине - 40 постеља
1-2 Служба за плућне болести са продуженим лечењем и негом - 15 постеља
1-3 Служба педијатрије - 10 постеља
1-4 Служба за неурологију и психијатрију - 30 постеља
1-4.1 Одељење неурологије
1-4.2 Одељење психијатрије

Б) Поликлинички део
 1-1.1  Кабинет за  интерну  медицину и кардиологију
 1-1.2  Кабинет за ендокринологију
 1-1.3  Кабинет за гастроентерологију
 1-1.4  Кабинет за функционалну дијагностику (холтер и тест оптерећења)
 1-1.5  Одсек за онкологију са дневном болницом
1-2.1  Кабинет за за плућне болести
1-2.2  Кабинет за фунционалну дијагностику ( ренген, спирометрија, гасне анализе 
и инхалације)
 1-2.3  Дневна болница за дијагностику и терапијски третман
 1-4.3  Кабинет за психијатрију и неурологију
 1-4.4  Кабинет за неурофизиологију: ЕЕГ и ЕМНГ 
 1-4.5  Дневна болница за неурологију
 1-4.6  Дневна болница за психијатрију
 1-5  Кабинет за дерматовенерологију

2. Сектор за хируршке гране медицине
А) Стационарни део
2-1 Служба опште хирургије са максилофацијалном хирургијом, урологијом, 
ортопедијом са трауматологијом и анестезиологијом са реанимацијом - 40 постеља 
2-2 Служба за гинекологију и акушерство-15 постеља
2-2.1 Одељење гинекологије
2-2.2 Одељење акушерства

Б) Поликлинички део
2-1.1 Кабинет за општу хирургију
2-1.2 Кабинет за максилофацијалну хирургију
2-1.3 Кабинет за урологију
2-1.4 Кабинет за ортопедију са трауматологијом
2-1.5 Дневна болница за дијагностику и терапијски третман у Служби опште 
хирургије
2-2.3 Дневна болница за дијагностику и терапијски третман у Служби за 
гинекологију и акушерство
2-3 Одељење за офталмологију
2-4 Одељење за оториноларингологију

3. Сектор заједничких медицинских делатности
3-1 Служба лабораторијске дијагностике
3-2 Одељење физикалне медицине и рехабилитације
3-3 Одељење за снадбевање крвљу и крвним продуктима



3-4 Одељење за микробиологију и паразитологију са праћењем масовних 
незаразних болести и превенцијом интрахоспиталних инфекција, са социјалном 
медицином и здравственом статистиком
3-5 Одељење радиологије
3-5.1 Кабинет за рендген дијагностику
3-5.2 Кабинет за ултразвучну дијагностику
3-6 Кабинет за патологију
3-7 Кабинет за медицинско снадбевање лековима - Болничка апотека

4. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и 
сличне послове
4-1 Одсек за правне, кадровске и опште послове 
4-2 Одсек за финансијску оперативу
4-3 Одсек за рачуноводство
4-4 Кабинет интерних контролора
4-5 Одсек за техничке и сличне послове

Члан 9.

Развијеност (опрема, кадрови, простор) организационих јединица усклађује 
се према потребама за здравственом заштитом које оне пружају, зависно од 
програма рада здравствене заштите који ближе регулише обим, врсту и квалитет 
здравствених услуга које организационе јединице пружају преко својих одељења, 
одсека, односно кабинета.



III УЛОГА И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ У УПРАВИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

ШЕМА УПРАВЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ДИРЕКТОР

Члан 10.

Директор Опште болнице даје сугестије и предлоге у вези са развојем стратешког 
плана Опште болнице и одговоран је за свеукупно управљање, контролу, 
кординацију и надгледање  рада Опште болнице.
Презентује годишњи План пословања Управном одбору Опште болнице у циљу 
добијања одобрења.
Установљава најбољу праксу у интерној контроли и одговорности запослених.
Промовише културу отвореног и ефикасног бављења проблемима безбедности и 
квалитета пружене заштите.
Спвоводи политику и одлуке Управног одбора.
Одржава ефикасне везе са екстерним организацијама, укључујући Општину и 
Министарство здравља.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Помоћник директора
за медицинска питања

Помоћник директора
за немедицинска питања

Начелник сектора за 
интернистичке гране 
медицине

Начелник сектора 
за хируршке гране 
медицине

Начелник сектора 
за заједничке 
медицинске 
делатности

Начелник 
службе за 
правне,ек. 
финансијске,
техничке и сл. 
послове

-Начелник службе 
интерне медицине 
-Начелник службе за 
плућне болести са 
продуженим лечењем и 
негом 
-Начелник службе 
педијатрије 
-Начелник службе за 
неурологију и 
психијатрију 
-Шеф кабинета за 
дерматовенерологију
     

-Начелник службе 
опште хирургије 
-Начелник службе 
гинекологије и 
акушерства 
-Начелник одељења 
за офталмологију 
-Начелник одељења 
за ОРЛ

-Начелник службе 
лабораторијске 
дијагностике 
-Начелник одељења 
физикалне медицине и 
рехабилитације 
-Начелник одељења за 
снадбевање крвљу и 
крвним продуктима 
-Начелник одељења за 
микробиологију 
-Начелник одељења 
радиологије 
-Шеф кабинета 
патологије 
-Шеф болничке 
апотеке

-Шеф одсека за 
правне послове
-Шеф одсека за 
финансијску 
оперативу
-Шеф 
рачуноводства
-Шеф одсека за 
техничке и 
сличне послове



Врши и друге послове сходно одредбама Статута и других нормативних аката 
Опште болнице.

Члан 11.

Директор Опште болнице сноси крајњу одговорност за вођење и управљање 
болницом и одговоран је за њено укупно пословање, у складу са политиком, 
плановима и одобреним буџетом Опште болнице, сходно закону и Статуту Опште 
болнице.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Члан 12.

Помоћник директора за медицинска и помоћник директора за немедицинска 
питања на основу писменог налога директора баве се питањима и извршавају радне 
задатке из домена своје надлежности.

Члан 13.

Помоћници директора подносе извештај и одговорни су директору Опште болнице 
Горњи Милановац за извршавање својих наложених радних задатака.

НАЧЕЛНИК СЕКТОРА

Члан 14.

Начелник сектора одговара директору Опште болнице, повезује се са начелницима 
других сектора и има укупну одговорност ставарања позитивне конструктивне 
атмосфере у свом сектору, која ће да подстакне укључивање и партиципацију 
запослених у унапређење циљева Опште болнице.

Члан 15.

Свакодневно надгледа руководиоце нижих организационих јединица у оквиру 
сектора.
Повезује се са начелницима других сектора  како би се обезбедило ефикасно 
пружање услуга.
Начелник сектора планира и имплементира промене у оквиру свог сектора како би 
се побољшало пружање услуга пацијентима.

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ, НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА, ШЕФ ОДСЕКА, ШЕФ 
КАБИНЕТА

Члан 16.

Начелник службе, начелник одељења, шеф одсека и шеф кабинета одговорни су 
координацију свакодневних активности своје целине и он мора да обезбеди да 
особље, опрема и потрошни материјал буду на месту, како би услуге биле пружене 
на нивоу и по стандардима квалитета које је поставио директор.



Запослени из става 1. овог члана обезбеђују да се свакодневни проблеми решавају 
на овом нивоу, свакодневно врше надзор и координацију рада и одговорни су за 
обезбеђење свакодневног решавања проблема на нивоу функционалног дела којим 
руководе, тј. да се исти не прослеђују на више нивое.

Члан 17.

Запослени из претходног члана одговорни су Начелнику свог сектора и директору 
Опште болнице Горњи Милановац.

Члан 18.

Начелник службе, начелник одељења, шеф одсека и шеф кабинета извештавају 
Начелника сектора и њему су одговорни.
Повезују се са начелницима других служби, одељења, одсека и кабинета и имају 
одговорност да одржавају позитиван радни амбијент у својој целини, који ће 
подстаћи укључивање и учешће особља.

Члан 19.

Свакодневно надгледа вођење своје целине.
Повезује се са другим начелницима и руководиоцима , како би се обезбедили 
ефикасно пружање услуга.
Предлаже и имплементира промемне, како би се побољшало пружање услуга 
пацијентима.

IV Функционисање унутрашње организованости

Члан 20.

Руководиоци организационих јединица у оквиру сектора контролишу и усмеравају 
рад  запослених у својој организационој јединици и одговорни су начелнику свог 
сектора и директору Опште болнице за извршавање плана рада своје 
организационе целине.
Шефови функционих групација Службе за правне, економско – финансијске, 
техничке и друге сличне послове  контролишу и усмеравају рад запослених у својој 
организационој јединици и одговорни су начелнику те службе и директору Опште 
болнице  за извршавање плана рада своје организационе целине.

Члан 21.

Директор и руководиоци организационих јединица у сарадњи са надлежним 
институцијама пратиће функционисање постојеће унутрашње и радне 
организованости у Општој болници, ради благовременог увођења одговарајујућих 
организационих промена, односно усавршавања организације рада.

Члан 22.

Послове здравствене заштите у оквиру здравствене делатности Опште болнице, 
обављају здравствени радници и здравствени сарадници.
Запослени из става 1. овог члана обављају послове здравствене делатности у 
Општој болници, према стручној спреми коју имају, у складу са савременим 



достигнућима медицинских и других наука и прихваћеном медицинском 
доктрином, Законом, општима актима Опште болнице и пословним кодексом 
Опште болнице.

Члан 23.

Помоћнике директора, начелнике сектора, начелнике служби, начелнике одељења, 
шефове одсека и шефове кабинета у Општој болници именује и разрешава 
директор Опште болнице Решењем у писменом облику.



СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА У 
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ

V Стручна спрема и послови запослених



Члан 24.

Потребан број запослених за сваку организациону јединицу и ниже организационе 
облике у оквиру организационих јединица Опште болнице, утврђује се годишњим 
планом рада Опште болнице, у складу са законом.

Члан 25.

Годишњи План рада опште болнице садржи број запослених по врсти и степену 
стручне спреме.

Члан 26.

Степен стручне спреме одређује се према степену стручног образовања у складу са 
законом.

Члан 27.

Запослени се разврставају према следећој стручној спреми и групи послова:
Група 

послова Захтев стручности

I Не захтева се стручност (неквалификовани радник)
II Захтева се стручна оспособљеност у трајању до 1 године (I степен)
III Захтева се стручна оспособљеност у трајању  од  2 године (II степен)

IV Захтева се стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од  три године 
(квалификовани радник) (III степен)

V Захтева се стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од 4 године (IV 
степен)

VI Захтева се стручност која се стиче специјализацијом на основу стручности средњег 
образовања (висококвалификовани радник) (V степен)

VII Захтева се стручност која се стиче вишим образовањем (VI степен)

VIII Захтева се стручност која се стиче факултетским, односно високим образовањем (VII 
степен)

IX Захтева се стручност која се стиче специјализацијом (VII/1 степен)
X Захтева се стручност која се стиче субспецијализацијом (VII/2 степен)

Запослени стичу стручно призната и научна звања, и то: примаријус, 
магистар наука и доктор наука.

Члан 28.

Ради организације рада у Општој болници, утврђују се послови, као скуп сродних 
послова на којима ради један или више запослених истовремено.

Члан 29.

Сваки посао има свој назив. Назив се одређује према врсти послова и радних 
задатака.

Члан 30.



Поред општих услова предвиђених законом, за заснивање радног односа на 
одређеним пословима, запослени морају да испуњавају и посебне услове који се 
утврђују за те послове.
Као посебни услови за заснивање радног односа, утврђују се: степен стручне 
спреме одређене врсте занимања, положен стручни испит, пробни рад, претходна 
провера радних способности и други услови за поједине послове, у складу са 
Законом.

Члан 31.

У зависности од степена стручне спреме здравствени радници у Општој болници 
су:
1) доктори медицине и дипломирани фармацеути - са завршеним факултетом 
одговарајуће здравствене струке и
2) други здравствени радници - са завршеном одговарајућом високом, вишом, 
односно средњом школом здравствене струке.

Чланство у комори је обавезно за здравствене раднике из става 1. овог члана, који 
као професију обављају здравствену делатност.

Члан 32.

Здравствени радник може самостално пружити здравствену заштиту у Општој 
болници, у смислу закона и овог Правилника обављати одређене послове 
здравствене делатности, ако је:

1.обавио приправнички стаж и положио стручни испит
2. уписан у именик коморе
3. добио, односно обновио одобрење за самостални рад.

Члан 33.

Општа болница Горњи Милановац може да заснује радни однос са приправником 
високе, више и средње стручне спреме, ради оспособљавања за самосталан рад у 
степену стручне спреме коју има и полагања стручног испита, у складу са Законом.

Члан 34.

Општа болница може да прими приправника на стручно оспособљавање без 
заснивања радног односа (волонтерски рад), у складу са Законом.

Члан 35.

Запослени у Општој болници дужни су да обављају све послове и радне задатке 
које захтевају потребе процеса и организације рада на радном месту на које су 
распоређени.

Члан 36.



Запослени Опште болнице, поред послова и радних задатака које обављају, у 
складу са чланом 35. овог Правилника, примају задатке од својих непосредних 
руководилаца и њима надређених руководилаца и дужни су да их извршавају.

Члан 37.

Сваки запослени који је засновао радни однос у Општој болници, може у току рада 
да буде премештен на сваки посао који одговара његовој стручној спреми ако то 
захтевају потребе процеса и организације рада.

VI ПОСЛОВИ НА НИВОУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Члан 38.

ДИРЕКТОР Опште болнице-услови за именовање директора Опште болнице 
утврђени су Статутом Опште болнице

Члан 39.

Помоћник директора за медицинску делатност 
Услови:  VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, здравствене струке и радно 
искуство од 5 године у струци

Члан 40.

Помоћник директора за немедицинску делатност 
Услови:  VII степен стручне спреме, завршен Економски или Правни факултет и 
радно искуство од 5 година у струци

Члан 41.

Главна медицинска сестра Опште болнице
Услови: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или средња медицинска 
школа, положен стручни испит и радно искуство од 5 година у струци

VII Послови у оквиру организационих јединица и нижих облика организације



Члан 42.

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

Послови на нивоу сектора:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник сектора VII/2 или VII/1 степен с.с, специјалиста интерне  медицине 

Члан 43.
1-1 СЛУЖБА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

Послови на нивоу службе су:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII/2 или VII/1 степен с.с, специјалиста интерне медицине и радно 
искуство од 3 године у струци

Главна медицинска сестра-
техничар у Служби интерне 
медицине

VI или IV степен с.с, завршена виша или средња медицинска школа, 
положен стручни испит и радно искуство од 3 године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине, спец. 
интерне медицине

VII/1 степен с.с.  специјалиста интерне 
медицине 6

Доктор медицине,спец. интерне 
медицине-субспец. онколог

VII/2 степен стручне 
спреме,специјалиста интерне медицине 
субспец.онколог

1

Доктор медицине, спец. 
интерне медицине-суб. спец. 
кардиолог

VII/2 степен стручне спреме, 
специјалиста интерне медицине субспец. 
кардиолог

2

Доктор медицине,спец. интерне 
медицине-суб.спец. 
гастроентеролог

VII/2 степен стручне спреме, спец. 
интерне медицине субспец. 
гастроентеролог

1

Доктор медицине, спец. 
интерне медицине-субспец. 
ендокринолог

VII/2 степен стручне спреме, спец. 
интерне медицине-субспец. 
ендокринолог

1

Доктор медицине VII степен с.с, доктор медицине и 
положен стручни испит 1

Доктор медицине на 
специјализацији из интерне 
медицине

VII степен с.с, доктор медицине и 
положен стручни испит 1

Виша медицинска сестра на 
одељењу

VI степен стручне спреме, завршена 
виша медицинска школа и положен 
стручни испит

1

Медицинска сестра – техничар 
на одељењу

IV степен стручне спреме, завршена 
СМШ и положен стручни испит 13

Виша медицинска сестра у 
коронарној јединици

VI степен стручне спреме, завршена 
виша медицинска школа и положен 
стручни испит

1

Медицинска сестра у 
коронарној јединици

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа и положен 
стручни испит

6

Административни радник IV степен стручне спреме 1
Болничар НК радник 1
Носач болесника НК радник 3
Спремачица НК радник 4

 Поликлинички део



1-1.1 Кабинет за  интерну  медицину и кардиологију
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар 
у Кабинету за интерну 
медицину и кардиологију

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 3

1-1.2 Кабинет за ендокринологију
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар 
у Кабинету за ендокринологију

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 1

1-1.3 Кабинет за гастроентерологију
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар 
у Кабинету за 
гастроентерологију

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 2

1-1.4 Кабинет за функционалну дијагностику (холтер и тест оптерећења)
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар 
у Кабинету за функционалну 
дијагностику

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 1

1-1.5 Одсек за онкологију са дневном болницом
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар 
у Одсеку за онкологију са 
дневном болницом

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 3

Члан 44.

1-2 СЛУЖБА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СА
ПРОДУЖЕНИМ ЛЕЧЕЊЕМ И НЕГОМ

Послови на нивоу службе јесу:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII/1 степен с.с, спец. из пнеумофтизиологије и радно искуство од 3 
год. у струци

Главна мед. сестра – техничар у 
Служби за плућне болести

VI или IV степен с.с., завршена ВМШ или СМШ, положен стручни 
испит и радно искуство од 3 год. у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине, спец. 
пнеумофтизиолог

VII/1 степен с.с, спец. из 
пнеумофтизиологије 3

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен с.с, доктор медицине и 
положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен с.с, доктор медицине и 
положен стручни испит 1

Медицинска сестра – техничар 
на одељењу

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 11

Спремачица НК радник 2

      Поликлинички део
1.2.1 Кабинет за плућне болести



НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Медицинска сестра – техничар 
у Кабинету за плућне болести

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 3

1.2.2 Кабинет за функционалну дијагностику (рендген, спирометрија,гасне 
анализе и инхалације)

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Медицинска сестра – техничар 
у Кабинету за функционалну 
дијагностику

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 2

Члан 45.

1-3 СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ

Послови на нивоу службе јесу:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII/2 или VII/1 степен с.с, спец. из педијатрије и радно искуство од 
3 год. у струци

Главна медицинска сестра – 
техничар у Служби за 
педијатрију

VI или IV степен стручне спреме, завршена ВМШ или СМШ, 
положен стручни испит и радно искуство од 3 године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине, спец. 
педијатар – субспец. нефролог

VII/2 степен с.с, специјализација из 
педијатрије, субспецијализација из 
нефрологије

1

Доктор медицине, спец. 
педијатар – 
субспец. кардиолог

VII/2 степен с.с, спец. из педијатарије , 
субспец. из кардиологије 1

Доктор медицине - спец 
педијатар

VII/1 степен с.с,  доктор медицине са 
завршеном специјализацијом из 
педијатрије

2

Доктор  медицине на 
специјализацији из педијатрије

VII степен с.с,  доктор медицине са 
положеним стручним испитом 1

Доктор медицине VII степен с.с, доктор медицине са 
положеним стручним испитом 1

Медицинска сестра-техничар на 
одељењу

IV степен стручне спреме, завршена 
смш и положен стручни испит 12

Спремачица НК радник 2

Члан 46.

1-4 СЛУЖБА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ

Послови на нивоу службе јесу:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII/1 с.с, спец. из  неуропсихијатрије, психијатрије или 
неурологије и радно искуство од 3 године  у струци

Главна медицинска сестра – 
техничар у Служби за 
неурологију и психијатрију

VI или IV степен стручне спреме, завршена ВМШ или СМШ, 
положен стручни испит и радно искуство од 3 године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине,спец. 
неуропсихијатар-субспец. 

VII/2 степен с.с, спец. из 
неуропсихијатрије и субспец. из 

1



епилептолог епилептологије
Доктор медицине,спец. 
неуропсихијатар

VII/1 степен стручне спреме,   спец.  из 
неуропсихијатрије 2

Доктор медицине, спец. неуролог VII/1 степен с.с,  спец.из неурологије
1

Доктор медицине, спец. 
психијатар

VII/1 степен с.с,  спец. из психијатрије 2

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор 
медицине са положеним стручним 
испитом

1

Доктор медицине на 
специјализацији из неурологије

VII степен с.с, доктор медицине са 
положеним стручним испитом 1

Доктор медицине на 
специјализацији из психијатрије

VII степен с.с, доктор медицине са 
положеним стручним испитом 1

Дипл. психолог, спец.медицинске 
психологије

VII/1 степен с.с, завршен Филозофски 
факултет, специјализа ија из 
медицинске психологије

1

Медицинска сестра - техничар на 
одељењу

IV степен стручне спреме, завршена 
смш и положен стручни испит 15

Административни радник IV степен стручне спреме 1
Болничар НК радник 1
Носач болесника НК радник 1
Спремачица НК радник 3

 Поликлинички део

 1-4.3 Кабинет за неурологију и психијатрију
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар у 
Кабинету за неурологију и 
психијатрију

IV степен с.с, завршена СМШ и 
положен стручни испит 3

   
1-4.4 Кабинет за неурофизиологију: ЕЕГ и ЕМНГ

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Медицинска сестра – техничар у 
Кабинету за неурофизиологију

IV степен с.с, завршена СМШ и 
положен стручни испит 1

Члан 47.

1-5 КАБИНЕТ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ

Послови на нивоу кабинета
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Шеф кабинета VII1 степен стручне спреме, спец. из 
дерматовенерологије и радно искуство од 3 године у 

струци
Главна медицинска-сестра техничар у 

кабинету
VI или IV степен стручне спреме,завршена виша или 
средња медицинска школа, положен стручни испит и 

радно искуство од 3 године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА



Доктор 
медицине,спец.дерматовенеролог

VII 1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет и 

положена специјализација из 
дерматовенерологије

1

Доктор медицине VII степен стручне 
спреме,завршен медицински 
факултет и положен стручни 

испит

1

Доктор медицине на специјализацији VII степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет и 

положен стручни испит

1

Медицинска сестра техничар у 
кабинету

 IV степен стручне спреме, 
завршена средња медицинска 

школа, положен стручни испит

2

Члан 48.

2. СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

Посао на нивоу сектора:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник сектора VII/1 степен стручне спреме, специјалиста опште хирургије 

Члан 49.

2-1 СЛУЖБА ЗА ОПШТУ ХИРУРГИЈУ СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ 
ХИРУРГИЈОМ, УРОЛОГИЈОМ, ОРТОПЕДИЈОМ СА ТРАУМАТОЛОГИЈОМ И 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ

Послови на нивоу службе су:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII/1 степен стручне спреме, специјалиста опште хирургије са 
радним искуством од 3 године у струци 

Главна медицинска сестра-
техничар у Служби

VI или IV степен стручне спреме, положен стручни испит и радно 
искуство у струци од три године

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР.ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине,спец. опште 
хирургије

VII/1 степен стручне спреме, 
специјалиста опште хирургије 5

Доктор стоматологије, спец. 
максилофацијалне хирургије

VII/1 степен стручне спреме, 
специјалиста максилофацијалне 
хирургије

1

Доктор медицине,спец. урологије VII/1 степен стручне спреме, 
специјалиста урологије 2

Доктор медицине, спец. 
ортопедије

VII/1 степен стручне спреме, 
специјалиста ортопедије 2

Доктор медицине, спец. 
анестезиологије са 
реаниматологијом

VII/1степен стручне спреме, специјалиста 
анестезиологије са реаниматологијом 1

Доктор медицине на 
специјализацији из 
анестезиологије

VII степен стручне спреме, доктор 
медицине са положеним стручним 
испитом

3

Доктор медицине на 
специјализацији из 

VII степен стручне спреме, доктор 
медицине са положеним стручним 

1



максилофацијалне хирургије испитом
Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор 

медицине са положеним стручним 
испитом

1

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор 
медицине са положеним стручним 
испитом

1

Медицинска сестра-
инструментарка у операционој 
сали

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа, положен 
стручни испит и завршена едукација за 
инструментарку

3

Медицинска сестра-техничар на 
одељењу

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа и положен 
стручни испит

17

Медицинска сестра- техничар у 
интензивној нези

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа и положен 
стручни испит

6

Административни радник III степен стручне спреме 1
Носач болесника НК радник 4
Гипсар НК радник 1
Спремачица НК радник 6

Поликлинички део
2.1.1 Кабинет за општу хирургију

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР. ИЗВРШИЛАЦА
Медицинска сестра – техничар у 
Кабинету за општу хирургију

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 3

2.1.3 Кабинет за урологију
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР. ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар у 
Кабинету за урологију

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 2

2.1.2 Кабинет за максилофацијалну хирургију
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР. ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар у 
Кабинету за максилофацијалну 
хирургију

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 1

2.1.4 Кабинет за ортопедију са трауматологијом 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР. ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра – техничар  у 
Кабинету за ортопедију 

IV степен с.с, завршена СМШ и положен 
стручни испит 1

Члан 50.

2-2 СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

Послови на нивоу службе:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII/ 1 степен стручне спреме, специјалиста гинеколог акушер и 
радно искуство у струци од 3 године

Главна медицинска сестра-
техничар у Служби за 
гинекологију и акушерство

VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или средња 
медицинска школа, пожен стручни испит и радно искуство у струци 
од 3 године

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР. ИЗВРШИЛАЦА



Доктор медицине, спец. 
гинеколог акушер, субспец. 
онколог

VII/ 2 степен стручне спреме, 
специјалиста гинеколог-акушер, 
субспецијалиста онколог

1

Доктор медицине, спец. 
гинеколог акушер

VII/ 1 степен стручне спреме, 
специјалиста гинеколог-акушер 3

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор 
медицине и положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор 
медицине и положен стручни испит 1

Медицинска сестра-акушерка на 
одељењу

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа-смер 
акушерство и положен стручни испит

13

Медицинска сестра-акушерка – 
инструментарка у служби 
гинекологије и акушерства

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа-смер 
акушерство,  положен стручни испит  и 
завршена едукација за инструментарку

3

Административни радник III степен стручне спреме 1
Спремачица НК радник 4

2-2.2 Одељење акушерства
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БР. ИЗВРШИЛАЦА

Педијатријска сестра на одељењу
IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа-педијатријски 
смер и положен стручни испит

5

Члан 51.

2-3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ

Послови на нивоу одсека:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник одељења VII/1 степен стручне спреме, специјалиста офталмологије и радно 
искуство од 3 године у струци

Главна медицинска сестра-
техничар Одељења за 
офталмологију

VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или средња 
медицинска школа, положен стручни испит и радно искуство од 3 
године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине, специјалиста 
офталмолог

VII/1 степен стручне спреме, 
специјалиста офталмолог 3

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор 
медицине и положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор 
медицине и положен стручни испит 1

Дипломирани дефектолог-
тифлолог

VII/ 1 степен стручне спреме, 
дипломирани дефектолог са положеним 
стручним испитом

2

Виши очни дефектолог VI степен стручне спреме, завршена 
виша медицинска школа и положен 
стручни испит

1

Медицинска сестра-техничар у 
одељењу

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа и положен 
стручни испит

4

Спремачица НК радник 1

Члан 52.



2-4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈУ

Послови на нивоу одсека:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник одељења VII/1 степен стручне спреме,специјалиста оториноларинголог и радно 
искуство у струци од 3 године

Главна медицинска сестра-
техничар Одељења за ОРЛ

VI или IV степен стручне спреме , завршена виша или средња 
медицинска школа, положен стручни испит и радно искуство од 3 
године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине-спец ОРЛ VII/1 степен стручне спреме, 

специјалиста ОРЛ 2

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор 
медицине и положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор 
медицине и положен стручни испит 1

Дипломирани логопед VII степен стручне спреме, дипломирани 
дефектолог 1

Медицинска сестра-техничар у 
одељењу

IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа и положен 
стручни испит

4

Спремачица НК радник 1

Члан 53.
3. СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ

Посао на нивоу сектора
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник сектора VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине-специјалиста запослен 
у  Сектору за заједничке медицинске делатности

Члан 54.

3-1 СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

Послови на нивоу службе:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут-специјалиста 
медицинске биохемије и радно искуство у струци од 3 године

Главни техничар Службе IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен 
стручни испит и радно искуство од 3 године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Дипломирани 
фармацеут,специјалиста 
медицинске биоехемије

VII/1 степен стручне спреме, завршен 
фармацеутски факултет, специјалиста 
медицинске биохемије

1

Доктор медицине, 
спец.клиничке биохемије

VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, специјалиста 
клиничке биохемије

1

Лабораторијски техничар IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни 

13



испит
Административни радник IV степен стручне спреме 2
Спремачица-перачица НК радник 3

Члан 55.

3-2 ОДЕЉЕЊЕ ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Послови на нивоу службе:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник одељења VII/1 степен стручне спреме, специјалиста физикалне медицине и радно 
искуство у струци од 3 године

Главни техничар Одељења VI или IV степен стручне спреме, виши или средњи физиотерапеут и радно 
искуство у струци од 3 године

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине, спец. 
физикалне медицине

VII/1 степен стручне спреме, спец. физикалне 
медицине 2

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Виши физиотерапеут VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа и положен стручни испит 3

Виши радни терапеут VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа и положен стручни испит 1

Физиотерапеут IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни испит 4

Медицинска сестра у Одељењу IV степен стручне спреме, завршена срења 
медицинска школа и положен стручни испит 1

Спремачица НК радник 2

Члан 56.

3-3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА СНАДБЕВАЊЕ КРВЉУ И КРВНИМ ПРОДУКТИМА

Послови на нивоу одељења:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ
Начелник одељења VII/ 1 степен стручне спреме,спец. трансфузиолог са радним искуством од 3 

године
Главни техничар Одељења V степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен 

стручни испит за рад у трансфузиологији и радно искуство од 3 године у 
струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине, спец. 
трансфузиолог

VII/1 степен стручне спреме, спец 
трансфузиолог 2

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор медицине и 
положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор медицине и 
положен стручни испит 1

Медицински техничар за рад у 
трансфузији крви

V степен стручне спреме, завршена СМШ и 
положен стручни испит за рад у 
трансфузиологији

8

Спремачица-перачица НК радник 1

Члан 57.



3-4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ И ПАРАЗИТОЛОГИЈУ СА ПРАЋЕЊЕМ 
МАСОВНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И ПРЕВЕНЦИЈОМ 

ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА, СА СОЦИЈАЛНОМ МЕДИЦИНОМ И 
ЗДРАВСТВЕНОМ СТАТИСТИКОМ

Послови на нивоу одељења:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник одељења VII/1 степен стручне спреме, спец. микробиологије са радним искуством од 
3 године у струци

Главни техничар  у Одељењу VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или средња медицинска 
школа, положен стручни испит и радно искуство од 3 године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине, спец. 
микробиологије

VII/1 степен стручне спреме, спец. 
микробиологије 1

Спец опште медицине на 
пословима: рад са масовним 
интрахоспиталним 
инфекцијама, израда разних 
тестова  и руководилац  на 
пословима социјалне медицине 
и здравствене статистике

VII/1 степен стручне спреме, спец. опште 
медицине

1

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Дипломирани биолог VII/1 степен стручне спреме, завршен 
природно математички факултет и положен 
стручни испит

1

Виши санитарни техничар VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа и положен стручни испит 1

Лабораторијски техничар IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни испит 3

Санитарни техничар IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни испит 1

Лабораторијски техничар и 
референт на пословима 
социјалне медицине и 
здравствене статистике

IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни испит 1

Референт на пословима 
социјалне медицине и 
здравствене статистике

IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни испит 1

Спремачица-перачица НК радник 2

Члан 58.

3-5 ОДЕЉЕЊЕ РАДИОЛОГИЈЕ

Послови на нивоу одељења:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник одељења VII/ 1 степен стручне спреме,спец. радиологије са радним искуством од 3 
године у струци

Главни техничар одељења VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или средња медицинска 
школа, положен стручни испит и радно искуство од 3 године у струци



НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Доктор медицине,спец. 
радиологиије

VII/1 степен стручне спреме, специјалиста 
радиологије 2

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Административни радник IV степен стручне спреме 1

Спремачица НК радник 1

3-5.1 Кабинет за рендген дијагностику
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Рендген техничар VI или IV степен стручне спреме, завршена 
виша или средња медицинска школа и 

положен стручни испит

5

3-5.2 Кабинет за ултразвучну дијагностику
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Медицинска сестра на 
ултразвуку

IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни испит

1

Члан 59.

3-6 КАБИНЕТ ЗА ПАТОЛОГИЈУ

Послови на нивоу кабинета
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Шеф кабинета VII/1 степен стручне спреме, спец.  патологије са радним искуством од 3 
године у струци

Главна медицинска сестра-
техничар у Кабинету за 
патологију

VI или IV степен стручне спреме, завршена ВМШ или СМШ, положен 
стручни испит и радно искуство од 3 године у струци

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
Доктор медицине, спец. 
патологије

VII/1 степен стручне спреме, спец .патологије 1

Доктор медицине на 
специјализацији

VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Доктор медицине VII степен стручне спреме, доктор медицине 
и положен стручни испит 1

Медицинска сестра у Кабинету 
за патологију

IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа и положен стручни испит 2

Помоћни обдуцент НСС 1

Спремачица-перачица НК радник 1

Члан 60.



3-7  КАБИНЕТ  ЗА МЕДИЦИНСКО СНАДБЕВАЊЕ ЛЕКОВИМА - БОЛНИЧКА 
АПОТЕКА

Послови на нивоу кабинета:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Шеф болничке апотеке VII/1 Завршен фармацеутски факултет,специјалиста 
фармацеутске здравствене заштите и радно искуство од 3 
године у струци

Главни техничар болничке апотеке IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа, положен стручни испит и радно искуство од 3 
године у струци

НАЗИВ РАДНОГ 
МЕСТА

УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Дипломирани фармацеут,спец. 
фармацеутске здравствене 
заштите

VI/1 Завршен фармацеутски 
факултет, специјалиста 
фармацеутске здравствене 
заштите

1

Фармацеутски техничар IV степен стручне спреме, 
завршена средња медицинска 
школа и положен стручни 
испит

2

Робни књиговођа лекова IV степен стручне спреме, 
завршена Гимназија или 
средња економска школа

1

Члан 61.

4. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И 
СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Послови на нивоу службе:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Начелник службе VII степен стручне спреме, завршен Правни или Eкономски факултет и 
радно искуство од 3 године у струци

4-1 Одсек за правне, кадровске и опште послове
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Шеф одсека VII или VI степен стручне спреме правне струке, завршен Правни факултет 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Референт за правне послове VII степен стручне спреме, дипломирани 

правник 1

Референт одбране и референт 
за безбедност и здравље на 
раду

VII степен стручне спреме, факултет народне 
одбране и положен стручни испит из области 
здравља и безбедности на раду

1

Главни референт за кадрове и 
радне односе

VI степен стручне спреме, Правни факултет 1

Референт општих послова IV степен стручне спреме,завршена гиназија 
или средња економска школа 2

Радник на централи и архивар IV степен стручне спреме, 1
Курир НК радник 1

 4-2 Одсек за финансијску оперативу



НАЗИВ  РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ
Шеф одсека VII, VI или  IV степен стручне спреме економске струке

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Референт плана и анализе VII, VI или IV степен стручне спреме 

економске струке
1

Главни фактуриста IV степен стручне спреме, завршена средња 
економска школа или гимназија

1

Фактуриста IV степен стручне спреме, завршена средња 
економска школа или гимназија

4

Ликвидатор улазних фактура и 
координатор финасијске 
оперативе

IV степен стручне спреме, завршена средња 
економска школа или гимназија

1

Главни референт обрачуна 
зарада

IV степен стручне спреме,завршена средња 
економска школа или гимназија

1

Благајник IV степен стручне спреме,завршена средња 
економска школа или гимназија

1

Набављач
IV степен стручне спреме 1

Административни радник IV степен стручне спреме 1

 4-3 Одсек за рачуноводство
НАЗИВ РАДНОГ 

МЕСТА
УСЛОВИ БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА
Шеф рачуноводства VII, VI или IV степен стручне спреме 

економске струке
1

Контиста IV степен струче спреме, завршена средња 
економска школа или гиманзија

1

Књиговођа добављача IV степен стручне спреме,завршена  средња 
економска школа или гимназија

1

Материјални књиговођа 
апотеке и магацина

IV степен стручне спреме,завршена средња 
економска школа или гимназија

1

Књиговођа главне 
књиге,основних 
средстава,ситног инвентара и 
купаца

IV степен стручне спреме,завршена  средња 
економска школа или гимназија

1

Магационер IV степен стручне спреме 1

4-4 Кабинет интерних контролора:
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Главни интерни контролор VII, VI или IV степен стручне спреме 
економске струке

1

Референт интерне контроле IV степен стручне спреме економске струке 2

4-5 Одсек за техничке и сличне послове
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ

Шеф одсека VII, VI или IV степен стручне спреме

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
КВ возач III степен стручне спреме, возачка дозвола Б 

категорије, квалификовани возач 3

Референт против пожарне 
заштите

IV степен стручне спреме,положен стручни 
испит из противпожарне заштите 1

Радник на одржавању грејања III степен стручне спреме, КВ монтер уређаја 
за грејање 2

Портир  НК радник 4
Дијететичар VI степен стручне спреме, дијететичар 1



Кувар III степен стручне спреме, КВ радник 5
Праља НК радник 3
Пеглерка НК радник 3
Берберин-ка НК радник 1
Помоћни радник у кухињи НК радник 1
Радник на одржавању машина IV  степен стручне спреме машинске струке 1
Електричар III степен стручне спреме, КВ електричар 1
Радник у вешерају IV или III степен стручне спреме 2
Радник на одржавању круга III  степен стручне спреме 1
Техничар за медицински отпад IV степен стручне спреме, завршена средња 

медицинска школа, сертификат за рад на 
стерилизацији медицинског отпада 2

Оператер опреме за третман 
медицинског отпада

IV степен стручне спреме, сертификат за рад 
на стерилизацији медицинског отпада

1

VIII Прелазне и завршне одредбе

Члан 62.

Овај Правилник ступа на снагу  даном  објављивања на огласној табли Опште 
болнице Горњи Милановац од ког дана ће се и примењивати.

Члан 63.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој 
организацији Здравственог центра Горњи Милановац број 668 од 31.12.1998. 
године и Правилник о систематизацији радних места број 3632 од 10.09.1997. 
године.

Члан 64.

Овај Правилник је објављен на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац 
дана 06.07.2010. године.

                                                                    ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
                                                                        др Миро Лазаревић,спец.опште хирургије


