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На основу члана 28. став 1. алинеја (ђ), а у вези са чланом 17. Статута ЈЗУ Болница ,,Свети 

апостол Лука'' Добој (број 2380-3/13, од 07.05.2013. године), Управни одбор Болнице на сједници 

одржаној _____________ . године, на приједлог Директора Болнице, ДОНИО ЈЕ:  

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈЗУ Болница ,,Свети апостол Лука'' Добој 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(1) У складу са :  

 

- Одлуком о оснивању ЈЗУ Болница ,, Свети Апостол Лука'' Добој ( број: 02-275 од 

20.06.1994) ( Сл.гласник РС, број : 15/94)  

- Статутом ЈЗУ Болница (број 2380-3/13) (у даљем тексту Статут )  

- Рјешењем о испуњавању услова за рад Болнице (број 03-188/94) Министарства здравља 

Владе РС, 

 

Овим Правилником се утврђује организација рада, систематиизација радних мјеста, те попис 

послова и радних задатака садржаних у радним мјестима у ЈЗУ Болница ,,Свети апостол Лука'' 

Добој (у даљем тексту: Болница ;  Правилник)  

 

 

Члан 2. 

(1) Основна начела унутрашње организације и систематизације Болнице су :  

  

- Законитост и статутарност 

- Функционалност обављања регистроване дјелатности  

- Функционалност управљања и руковођења 

- Хијерархијска одговорност за процес рада  

- Оптималност и економичност  

 

Члан 3. 

(1) Унутрашња организација је процес разврставања радних мјеста према врсти здравствених и 

нездравствених услуга, посебности, врсти и обиму послова и радних задатака. 

 

Члан 4. 

(1) Систематизација је процес разврставања и сврставања послова и радних задатака у радна 

мјеста, чиме се одређују услови које извршилац мора испуњавати ради распореда на исто 

радно мјесто.  

 

(2) Начин систематизовања радних мјеста ближе је одређен одредбама члана 38. и 39. овог 

Правилника. 
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II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 5. 

(1) Унутрашњу организацију Болнице одређује њен  дјелокруг рада потреба благовремене и 

ефикасне здравствене заштите, рационалног обављања послова и ефикасног руковођења 

организационим јединицама.  

 

Члан 6. 

(1) Дјелатности одређене Статутом, Болница ће обављати у основним и унутрашњим 

организационим јединицама.  

Члан 7.  

 

(1) Основне организационе јединице Болнице су : 

 

а) у медицинској дјелатности – Одјељења и Службе 

б) у немедицинској дјелатности - Службе 

 

Члан 8. 

(1) Унутрашње организационе јединице Болнице су одсјеци, кабинети и сервиси. 

 

Члан 9. 
(1) Под Одјељењем се подразумијева основна организациона јединица у којој се обављају 

специјалистичке здравствене услуге (болничке и консултативно – специјалистичке ) из више 

сродних медицинских грана, а које су опремљене постељама, опремом и кадром у складу са 

прописаним стандардима и нормативима. 

 

(2) Под Службом у медицинској дјелатности се подразумјева организациона јединица у којој се 

обављају сродне здравствене услуге (дијагностика, снабдијевање лијековима, лабораторије и 

сл.) за потребе једног или више одјељења. 

 

(3) Под Службом у немедицинској дјелатности се подразумјева организациона јединица у којој 

се обављају нездравствени послови за потребе установе и то: правни, кадровски, 

финансијско- рачуноводствени, плански, аналитичко-информативни, општи и технички.  

 

Члан 10. 

(1) У Болници се организује Кабинет Директора као посебна организациона јединица. 

 

Члан 11. 

(1) Називе организационих јединица одређује ниво организације, те природа и врста послова и 

радних задатака који се у тој јединици обављају. 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БОЛНИЦЕ 

 

 

Члан 12. 

(1) Основна дјелатност Болнице врши се у сљедећим организационим једницама : 
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1. Кабинет Директора 

 

2. Одјељење хируршких служби 

 

2.1 Служба за хирургију 

2.2 Служба за анестезиологију и реанимацију 

2.3 Служба за ортопедију и трауматологију 

2.4  Служба за гинекологију и акушерство 

2.5  Служба за оториноларингологију 

2.6  Служба за офталмологију 

2.7 Служба за урологију 

 

3. Одјељење интернистичких служби 

 

3.1 Интернистичка служба  

3.2 Служба за психијатрију  

3.3 Служба за неурологију  

3.4 Служба за педијатрију  

3.5 Служба за пулмологију  

3.6 Служба за дерматовенерологију  

3.7 Служба за инфектологију  

 

4. Заједничке медицинске службе:  

 

4.1 Служба за микробиологију  

4.2 Служба за патологију 

4.3 Служба за клиничко-биохемијску дијагностику  

4.4 Служба за радиологију  

4.5  Служба за физикалну медицину и рану рехабилитацију  

4.6  Служба за снадбјевање лијековима  

 

5. Заједничке немедицинске службе  

 

5.1 Служба за комерцијалне послове  

 

5.1.1 Одсјек за јавне набавке  

5.1.2 Одсјек за продају и реализацију услуга  

 

5.2 Служба за анализу, надзор и квалитет  

 

5.2.1 Одсјек за план и анализу  

5.2.2 Одсјек за надзор и квалитет  

 

 

5.3 Служба за финансије  

 

5.3.1 Одсјек за финансијску оперативу   

5.3.2 Одсјек за књиговодство  

 

5.4 Служба за правне и опште послове  

 

5.4.1 Одсјек правних и општих послова  

5.4.2. Одсјек физичке и противпожарне заштите и превоза  
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5.5 Служба интерне ревизије  

 

5.6 Служба за услужне дјелатности  

 

5.6.1 Сервис за исхрану  

5.6.2 Сервис за хигијену  

5.6.3 Сервис занатских услуга  

 

IV ДЈЕЛОКРУГ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА БОЛНИЦЕ  

 

Члан 13. 

(1) Служба за хирургију Одјељења хируршких грана врши болничко испитивање, преоперативну 

припрему, оперативно, неоперативно и постоперативно лијечење и његу пацијената 

примљених због патолошких промјена и стања хируршке природе.  

 

(2) Служба за хирургију пружа и услуге консултативно - специајлистичке заштите у Болници и на 

територији регије Добој.  

 

Члан 14. 

(1) Служба за анестезију и реанимацију  врши разне облике анестезије и реанимације те 

преоперативну припрему и оперативно праћење захвата на пацијентима који су хируршке, 

уролошке, офталмолошке, гинеколошке и оториноларинголошке природе, те постоперативно 

праћење и интензивну његу пацијената.  

 

Члан 15. 

(1) Служба за трауматологију са ортопедијом обавља болничко испитивање, преоперативну 

припрему, не оперативно, оперативно и постоперативно лијечење и његу пацијената који су 

примљени са патолошким промјенама трауматолошке и ортопедске примједбе. 

Служба за трауматологију и ортопедију пружа и услуге консултативно –специјалистичке 

заштите у Болници и терену регије Добој. 

 

Члан 16. 

(1) Служба за гинекологију и акушерство врши пријем, болничко испитивање и конзервативно 

лијечење пацијенткиња са гинеколошким поремећајима и обољењима, врши пријем, преглед и 

контролу трудноћа до порођаја, врши припреме порођаја, прати и завршава порођај 

конзервативно, а по потреби и оперативно, утврђује патолошка стања и организује адекватно 

лијечење породиља.  

(2) Служба за гинекологију и акушерство пружа и услуге консултативно - специајлистичке 

заштите у Болници и територији регије Добој.  

 

Члан 17. 

(1) Служба за оториноларингологију прима на испитивање, конзервативно и хируршки лијечи 

пацијенте са обољењима уха, грла и носа, врши постоперативну његу, обавља обраду и 

дијагностику, те даје категоризацију поремећаја и оштећења говора и слуха пацијената. 

(2) Служба за оториноларингологију пружа и услуге консултативно - специјалистичке заштите у 

Болници и територији регије Добој.  

 

Члан 18. 

(1) Служба за офталмологију прима на амбулантно и стационарно испитивање и лијечење и његу 

пацијената са очним болестима, врши хируршке захвате и интервенције на органима вида, 

врши збрињавање и третман хитних медицинских случајева из области офталмологије. 

(2) Служба за офталмологију пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у Болници 

и територији регије Добој.  
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Члан 19. 

(1) Служба за урологију врши амбулантни пријем, испитивање и лијечење пацијената, као и 

стационарно болничко испитивање, оперативно и конзервативно лијечење и његу пацијената 

са урогениталним поремећајима и болестима. 

(2) Служба за урологију пружа и услуге консултативно - специјалистичке заштите у Болници и 

територији регије Добој. 

 

Члан 20. 

(1) Интернистичка служба Болнице обавља здравствене услуге из области интерне медицине и 

њених специјализованих грана као што су дијагностика и лијечење пацијената са обољењима 

и поремећајима метаболичке, нефролошке, гастроентеролошке, хепатолошке, 

ендокринолошке, дијабетске, кардиолошке и онколошке природе. 

 

(2) Интернистичка служба врши пријем, амбулантно и болничко испитивање, дијагностиковање и 

стационарно лијечење пацијената са болестима и поремећајима интернистичког карактера. 

 

(3) Интернистичка служба пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у Болници и 

територији регије Добој. 

 

Члан 21. 

(1) Служба за психијатрију Болнице врши дијагностику, лијечење, превенцију и рехабилитацију 

пацијената са болестима и поремећајима психијатријске природе (психотични и непсихотични 

поремећаји) 

 

Члан 22. 

(1) Служба за неурологију Болнице врши дијагностику лијечења и превенцију неуролошких 

обољења као и рану рехабилитацију хоспитализованих пацијената. 

 

(2) Служба за неурологију пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у Болници и 

територији регије Добој. 

Члан 23. 

(1) Служба за педијатрију Болнице врши прегледе, пријеме, испитивања, контроле и лијечење 

(збрињавање) пацијената са педијатријским болестима и стањима. 

 

Члан 24. 

(1) Служба за пулмологију Болнице врши испитивање, лијечење и рехабилитацију пацијената са 

респираторним, алерголошким и имунолошким поремећајима и болестима као што су 

обољења трахеја, бронхија, плућа. 

 

(2) Служба за пулмологију пружа и услуге консултативно - специајлистичке заштите у Болници и 

територији регије Добој. 

Члан 25. 

(1) Служба за дерматовенерологију Болнице врши испитивање, дијагностицирање и лијечење 

пацијената са поремећајима и кожно – венеричним обољењима. 

 

(2) Служба за дерматовенерологију пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у 

Болници и територији регије Добој. 

 

Члан 26. 

(1) Служба за инфектологију Болнице прима, опсервира и лијечи пацијенте обољеле од заразних 

болести, посебно оних преносивих те се активно укључују у идентификацију и сузбијања 

интрахоспиталних инфекција. 

 

 



 7 

Члан 27. 

(1) Служба за микробиологију и паразитологију као заједничка медицинска служба врши 

изолацију, идентификацију и типизацију аеробних и анаеробних бактерија из биолошког 

материјала, прати ток интрахоспиталних инфекција,  врши изолацију и идентификацију 

патогених гљивица, те у оквиру посебног одсјека врши обдукцијске анализе, анализе 

некропсихијског материјала, цитолошке анализе, патолошке и хистохемијске анализе. 

 

Члан 28. 

(1) Служба за патологију врши обдукцијске анализе, анализе некропсихијског материјала, 

цитолошке анализе, патолошке и хистохемијске анализе. 

 

Члан 29. 

(1) Служба за клиничко-биохемијску дијагностику као заједничка медицинска служба Болнице 

врши лабораторијске анализе , претраге и испитивање за потребе пацијената у болничким 

службама и потребе грађана примјењујући дијагностичке технике, лабораторијску и клиничку 

праксу. 

 

Члан 30. 

(1) Служба за радиологију Болнице као заједничка медицинска служба, помоћу доступних 

мултидетекторских уређаја врши широк спектар радиолошко – дијагностичких процедура за 

потребе болничких пацијената и грађана, а којима се дијагностицирају поремећаји и болести 

свих органа и дијелови људског организма. 

 

Члан 31. 

(1) Служба  за физикалну медицину и рану рехабилитацију као заједничка служба Болнице, врши 

пријем за амбулантно испитивање, лијечење и рехабилитацију пацијената, те рану 

рехабилитацију неболничких пацијената методама електротерапије, фото терапије, 

магнетнотерапије, различитих облика масаже и кинези терапије. 

 

Члан 32. 

(1) Служба за снабдијевање лијековима Болнице обавља медицинско снабдијевање здравствених 

служби  готовим лијековима, израђеним стерилним, магистралним и планским лијековима те 

медицинским потрошним материјалом. 

 

Члан 33. 

(1) Заједничке немедицинске службе врше правне, опште и кадровске послове, послове физичке и 

заштите на раду, противпожарне и послове цивилне заштите, комерцијалне послове набаве и 

продаје, послове аналитике, плана и анализе, послове надзора квалитета, књиговодствене 

послове и послове финансијске оперативе, послови интерне ревизије, послови сервиса за 

исхрану, сервиса за хигијену, послови занатских услуга и збрињавање инфективног отпада. 

(2) Послови заједничких немедицинских служби детаљно су одређени Пописом послова у 

Прилогу (II ) Овог Правилника. 

 

V ОРГАНИЗАЦIЈА РУКОВОЂЕЊА У БОЛНИЦИ 

 

Члан 34. 

(1) Статус руководиоца у Болници имају следећи запослени : 

 

1.1 Први ниво руковођења :  

 

- Директор Болнице – статутарна овлаштења  

- Помоћник директора – по овлаштењу Директора 
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1.2 Други ниво руковођења : 

 

- Начелник Одјељења хируршких служби 

- Начелник одјељења интернистичких служби 

 

 

1.3 Трећи ниво руковођења : 

 

- Начелници хируршких служби 

- Начелници интернистичких служби 

- Начелници заједничких медицинских служби 

- Шефови заједничких немедицинских служби  

 

1.4 Четврти ниво руковођења: 

 

- Шефови одсјека заједничких немедицинских служби 

 

 

Члан 35. 

(1) Статус помоћника руководилаца имају следећи запослени:  

 

- Помоћник Директора Болнице  

- Главни медицински техничар Болнице 

- Главни медицински техничар Одјељења хируршких служби 

- Главни медицински техничар хируршких служби 

- Главни медицински техничар Одјељења интернистичких служби 

- Главни медицински техничар интернистичких служби 

- Главни медицински техничар здравствених служби 

 

 

Члан 36. 

(1) Запослени на другом и трећем нивоу руковођења за свој су рад директно одговорни и 

Директору  Болнице.  

(2) Запослени на трећем нивоу руковођења, осим Директору Болнице, за свој су рад одговорни и 

свом непосредном руководиоцу – начелнику Одјељења. 

(3) Запослени на четвртом нивоу руковођења одговорни су свом непосредном руководиоцу 

трећег нивоа. 

 

 

Члан 37. 

(1) Руководиоци организационих јединица из овог Правилника, организују, обједињују и 

усмјеравају рад тих јединица, односно њихових дијелова, као и запослених у њима, одговарају 

за благовремено, законито и правилно обављање послова и дјелокруга рада организационе 

јединице којом руководе, односно из свог дјелокруга рада, распоређују послове на ниже нивое 

организовања у организационој јединици, као и на непосредне извршиоце и при томе 

пружајући потребну стручну помоћ и по правилу обављају најсложеније послове из 

дјелокруга рада организационе јединице или њеног дијела којом руководе . 
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VI СIСТЕМАТIЗОВАЊЕ РАДНIХ МЈЕСТА У БОЛНIЦI  

 

Члан 38. 

(1) Под систематизовањем радних мјеста у Болници подразумијева се: 

 

- одређивање назива радног мјеста 

- систематизовање радног мјеста у организациону јединицу  

- одређивање општих и посебних услова за распоред на радно мјесто 

- попис послова и радних задатака радног мјеста 

- одређивање броја извршилаца на радном мјесту 

 

Члан 39. 

(1) У складу са одредбом претходног члана радна мјеста у Болници систематизују се на начин 

одређен Прилогом (I) уз овај Правилник. 

 

 

VII  РАСПОРЕЂIВАЊЕ РАДНIКА   

 

Члан 40. 

(1) Распоред радника на радна мјеста врши се под условима утврђеним овим Правилником у 

складу са прописима о радним односима.  

 

 

VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

Члан 41. 

(1) Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе свих досадашњих Правилника 

о организацији и систематизацији послова и радних задатака Болнице. 

 

 

Члан 42. 

(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Болнице, а 

објављивање ће се извршити након усвајања и добијања сагласности надлежног министарства.   

 

 

 

  

 

                                                                                                               Предсједник УО 

                                                                                                 Велибор Јеринић, дипл. правник                                

 

 


