
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 136. став 1. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 

72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2014 – др. закон и 93/2014), а у вези са чланом 40. 
став 1. тачка 2. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор и члана 49. Закона о раду 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Управни одбор Опште болнице „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на својој седници одржаној дана 07.11.2016. године, доноси следећи 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОМ 

УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ СОМБОР 

 

Члан 1. 

 
Мења се у члан 9. став 1. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-1981/2015 од 29.05.2015. године, те он сада гласи: 

 
„Начелници одељења, односно служби, односно руководиоци других организационих јединица Опште 

болнице су дужни да Стручном савету Опште болнице доставе предлог за израду Плана стручног усавршавања 

до краја априла текуће године за наредну годину, водећи рачуна о стручној спреми запослених, области за које 

је запосленом издата дозвола за самостални рад (лиценца), као и пословима које обављају запослени, а за све 
видове стручног усавршавања из чл. 11 овог Правилника“. 

 

Члан 2. 

 

Додаје се став 2. у члану 19. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-1981/2015 од 29.05.2015. године, те он сада гласи: 

 
„Вредновање критеријума из члана 18. став 1. тачка 1. овог Правилника врши се на следећи начин: 

� за кандидате који се пријављују на уже специјализације: 

1. завршене студије у року предвиђеном Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника на основу којег су завршене специјалистичке студије 

продуженом за 2 (два) месеца .............................................................................................................30 

бодова; 
2. завршене студије у року предвиђеном Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника на основу којег су завршене специјалистичке студије 

продуженом за 4 (четири) месеци 
.............................................................................................................................................................20 бодова; 

3. завршене студије у року предвиђеном Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника на основу којег су завршене специјалистичке студије 

продуженом за 6 (шест) месеци 
.............................................................................................................................................................10 бодова; 

4. завршене студије у року предвиђеном Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника на основу којег су завршене специјалистичке студије 
продуженом за 8 (осам) месеци 

..............................................................................................................................................................5 бодова.“ 

 
 

Члан 3. 

Централа ……................ ++ 381 (25) 467–700, 467–800   

Секретар ...……...…… ++ 381 (25) 467–757  

Факс ...……...…… ++ 381 (25) 417–022, 417–088  

e – mail  ...……...…… bolnicaso.direktor@sbb.rs 

Web site ...……...…… www.bolnicasombor.rs 

Матични број: 08906173;   Регистарски број: 8236092170;   Шифра делатности: 8610;   ПИБ: 106205005; 

Жиро рачуни: 840-801661-66,  840-787667-47,  840-1242761-40 

Број: 29-5258/2016 
Датум: 07. новембар 2016.год. 

ОПШТА БОЛНИЦА 
“Др Радивој Симоновић” Сомбор 

Војвођанска 75 
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Додаје се став 2. у члану 20. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-1981/2015 од 29.05.2015. године, те он сада гласи: 

 

„Вредновање критеријума из члана 18. став 1. тачка 2. овог Правилника врши се на следећи начин: 

� за кандидате који се пријављују на уже специјализације: 
1. оцена „довољан“........................................................................................................................................1 бод; 

2. оцена „добар“.......................................................................................................................................5 бодова; 
3. оцена „врло добар“............................................................................................................................10 бодова; 

4. оцена „одличан“...............................................................................................................................15 бодова.“ 

 

Члан 4. 

 

Додаје се став 2. у члану 23. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-1981/2015 од 29.05.2015. године, те он сада гласи: 
 

„Вредновање критеријума из члана 18. став 1. тачка 4. овог Правилника, односно године жовота 

кандидата, рачунајући и навршене године на дан истека рока за подношење пријава врши се на следећи начин: 

� за кандидате који се пријављују на уже специјализације: 
1. до 32 године живота..........................................................................................................................25 бодова; 

2. од 32 до 34 година живота................................................................................................................20 бодова; 
3. од 35 до 38 година живота................................................................................................................15 бодова; 

4. 38 и више година живота.................................................................................................................10 бодова.“ 

 

Члан 5. 

 

Мења се у члан 26. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор бр. 28-1981/2015 од 29.05.2015. године, те он сада гласи: 
 

„Уз пријаву на оглас за пријаву кандидата за специјализацију и ужу специјализацију расписаном на 

основу одлуке Управног одбора Опште болнице кандидат прилаже следећу документацију: 

� за специјализације: 
1. оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету; 

2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за одговарајуће звање; 
3. мишљења стручног колегијума одељења из којег се радник пријављује на специјализацију, односно 

одељења на које се радник пријављује на специјализацију утврђено на основу вредновања 

предвиђених чланом 21. овог Правилника; 

4. потврду о радном односу; 
5. оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена; 

6. лекарско уверење о посебној здравственој способности, уколико се кандидат пријављује на 

специјализацију из гране медицине у којој се послови обављају по посебним условима утврђеним 
Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о организацији и систематизацији послова 

Опште болнице. 

� за уже специјализације: 
1. оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту; 

2. мишљења стручног колегијума одељења из којег се радник пријављује на специјализацију, односно 

одељења на које се радник пријављује на специјализацију утврђено на основу вредновања 
предвиђених чланом 21. овог Правилника; 

3. потврду о радном односу; 

4. оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена; 

5. лекарско уверење о посебној здравственој способности – ако се кандидат пријављује на 
специјализацију из гране медицине у којој се послови обављају по посебним условима утврђеним 

Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о организацији и систематизацији послова 

Опште болнице.“ 
 

 

Члан 6. 
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Остатак Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор бр. 28-1981/2015 од 29.05.2015. године, остаје непромењен. 

 

Члан 7. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли Опште болнице 

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор. 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                     Председник Управног одбора 

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

 

_____________________________________________ 

                                                                                                                           др Ђерђи Вамошер Горетић 
           


