
Република Србија
      СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
       ''ГОРЊА ТОПОНИЦА''
  Број: 02-911/1

18.02.2019. г.
          Горња Топоница, Ниш
 

На  основу  чл.  1.  ст. 2.,  чл.  3. ст. 2. тач.  4),  ст.  6. Закона  о  раду
(„Службени  гласник  РС”,  бр.  24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017) и чл. 26. тач. 2)  Статута Болнице (бр. 02-
3520/1 од 25.12.2007. године,  бр.  02-2431/1 од 06.08.2008.  године,  бр.  02-
5131/1 од 10.07.2013.  године,  бр.  02-423/1 од 21.01.2016.  године и бр.  02-
1868/1 од 23.03.2017. године), Управни  одбор Болнице, на седници одржаној
дана 18.02.2019. године, донео је

ПРАВИЛНИК О РАДУ
 Специјалне болнице за психијатријске болести 

,,Горња Топоница” у Горњој Топоници, Ниш
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим правилником о раду (у даљем тексту: Правилник), у складу са
законом,  уређују се права,  обавезе и одговорности из радног односа и по
основу  рада  и  друга  питања  од  значаја  за  запосленe и  послодавца-
Специјалну болницу за психијатријске болести ,,Горња Топоница” у Горњој
Топоници, Ниш (у даљем тексту: Болница). 

Члан 2. 

Овај правилник примењује се на све запослене у Болници.
Овим правилником и уговором о раду не могу се утврдити мања права

и  неповољнији  услови  рада  за  запослене  од  права  и  услова  утврђених
законом,  Општим  колективним  уговором  и  Посебним  колективним
уговором.

Овим правилником, односно уговором о раду могу се утврдити већа
права  и  повољнији  услови  рада  од  права  и  услова  утврђених  законом,
Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором, као и
друга права која нису предвиђена законом, Општим колективним уговором и
Посебним колективним уговором, у складу са законом. 
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У погледу права и обавеза из области рада и радних односа која нису
уређена овим правилником, непосредно се примењују одговарајуће одредбе
прописа наведених у ставу 2. овог члана.

Члан 3.

Уколико  се  запослени  за  заштиту  својих  права  обраћа  органима
Болнице, односно судским или инспекцијским органима, директор је дужан
да запосленом стави на увид акта потребна за заштиту права. 

II  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

1. Услови за заснивање радног односа

Члан 4. 

Радни однос у Болници може да заснује само лице које поред законом
прописаних услова, испуњава и друге услове за рад на одређеним пословима
утврђеним  Правилником  о  организацији  и  систематизацији  послова  у
Болници.

Посебни  услови  за  заснивање радног  односа  у  Болници су врста  и
степен стручне спреме запосленог, односно образовање запосленог, који су
услов  за  обављање послова  за  које  се  закључује  уговор  о  раду,  потребна
знања  односно  радно  искуство  и  други  услови  који  су  Правилником  о
организацији и систематизацији послова Болнице предвиђени као услови за
рад на одређеним пословима.

Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице се
утврђују организациони делови у Болници, назив и опис послова,  врста и
степен  захтеване  стручне  спреме,  односно  образовања,  радно  искуство  и
други посебни услови за рад на тим пословима, као и број извршилаца. 

За рад на одређеним пословима, изузетно, могу да се утврде највише
два  узастопна  степена  стручне  спреме,  односно  образовања  у  складу  са
законом.

Болница не може да заснује радни однос за обављање послова који
нису  утврђени  Правилником  о  организацији  и  систематизацији  послова
Болнице. 
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2. Уговор о раду 

Члан 5. 

Радни однос се заснива закључивањем уговора о раду. 

Уговор о раду садржи: 
1) назив и седиште Болнице; 
2) име  и  презиме  запосленог,  место  пребивалишта,  односно  боравишта
запосленог; 
3)  врсту  и  степен  стручне  спреме  запосленог,  односно  образовања
запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о
раду; 
4)  назив  и  опис  послова  које  запослени  треба  да  обавља,  као  и  назив
организационе јединице; 
5) место рада (Горња Топоница и Ниш); 
6) врсту радног односа (на неодређено или одређено време); 
7) трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног
односа на одређено време; 
8) дан почетка рада; 
9) радно време (пуно, непуно или скраћено); 
10) новчани износ основне плате на дан закључења уговора о раду;
11) елементи за утврђивање основне плате,  радног учинка,  накнаде плате,
увећане плате, додатка на плату и других примања утврђених у складу са
законом (месечна зарада запосленог за обављени рад и време проведено на
раду  утврђује  се  у  складу  са  Уредбом  о  коефицијентима  за  обрачун  и
исплату  плата  запослених  у  јавним  службама,  множењем  основице  за
обрачун  и  исплату  плата  коју  утврђује  Влада  Републике  Србије  са
припадајућим коефицијентом из Уредбе); 
12) рокове за исплату плате и других примања на која запослени има право;
13) позивање на колективни уговор,  односно правилник о раду који је на
снази; 
14) дужину пробног рада;
15)  трајање  приправничког  стажа,  ако  се  радни  однос  заснива  са
приправником, у складу са законом; 
16) трајање одмора у току дневног рада и годишњег одмора;
17) трајање дневног и недељног радног времена. 

Уговор о раду не мора да садржи елементе из тачке 11), 12) и 17) овог
члана, ако су они утврђени законом, колективним уговором, правилником о
раду или другим актом послодавца у складу са  законом,  у ком случају у
уговору  мора  да  се  назначи  акт  којим  су  та  права  утврђена  у  моменту
закључењу уговора о раду.
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Члан 6. 

Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе у складу
са  законом,  Општим  колективним  уговором,  Посебним  колективним
уговором, овим правилником и другим прописима у складу са законом.

На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се
одговарајуће  одредбе  закона,  Општег  колективног  уговора,  Посебног
колективног  уговора,  овог  правилника  и  других прописа у  складу  са
законом. 

Члан 7. 

Болница  је  дужна  да  пре  закључивања  уговора  о  раду  обавести
кандидата о пословима које треба да обавља, условима и организацијом рада,
правима и обавезама из радног односа и правилима у вези са испуњавањем
уговорних и других обавеза из радног односа.

Болница је дужна да запосленом,  на његов захтев,  достави на увид
Закон о раду,  Посебан колективни уговор,  као и да му учини доступним,
ради  упознавања,  општа  акта  Болнице  о  правима, обавезама  и
одговорностима које произилазе из прописа о раду и безбедности и заштите
здравља на раду. 

Болница је дужна да запосленог, односно лице ангажовано по основу
уговора ван радног односа,  пре ступања на рад, писаним путем обавести о
забрани вршења злостављања  и дискриминације  на раду, као и о праву на
заштиту од злостављања и дискриминације на раду коју је дужна да обезбеди
Болница у складу са законом којим се уређује забрана злостављања на раду и
забрана дискриминације.

3. Пробни рад

Члан 8. 

Пробни рад може трајати најкраће један месец, а најдуже шест месеци,
о чему одлуку доноси директор.

Радне и друге стручне способности запосленог за време пробног рада
утврђује комисија од три члана коју именује директор. 

Чланови комисије морају имати најмање исту врсту и ниво образовања
као и запослени на пробном раду. 

Комисија  прати  радне  и  стручне  способности  запосленог  у  току
пробног рада. 
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Комисија је дужна да седам дана пре истека пробног рада, директору
достави  у  писаној  форми образложено мишљење о  успеху  и  резултатима
рада запосленог.

Пре  истека  времена  за  који  је  уговорен  пробни  рад,  Болница  или
запослени може да откаже уговор о раду са отказним роком који не може
бити краћи од пет радних дана.

4. Приправници 

Члан 9. 

Уговор о раду на неодређено или одређено време може се закључити
са  приправником  који  се  оспособљава  за  самостални  рад  за  обављање
одређених послова здравствене делатности. 

Приправнику који је засновао радни однос на одређено време, престаје
радни однос протеком времена за које је радни однос заснован. 

Приправник може обављати приправнички стаж и као волонтер под
условима утврђеним уговором о обављању волонтерског рада, у складу са
законом.

5. Персонални досије запослених

Члан 10. 

Болница је дужна да за свако лице са којим је засновала радни однос
води персонални досије. 

У  персоналном  досијеу  се  чувају  сви  подаци  који  су  важни  за
радноправни  статус  запосленог  (уговор  о  раду,  решења  и  други  акти  о
остваривању права, обавеза и одговорности запосленог).
 Запослени  је  обавезан  да  непосредном  руководиоцу  и  надлежној
кадровској  служби  пријави  адресу  боравка и број  телефона,  као  и  сваку
промену тих података, како би могао да буде доступан ради обавештавања,
достављања и позивања. 

Запослени  има  право  увида  у  документацију  из  свог персоналног
досијеа уз присуство лица овлашћеног за вођење персоналних послова.

Лице које  има увид у  персонални досије  запосленог не сме трећем
лицу да уступа документацију и саопштава податке из персоналног досијеа
који  се  односи  на  запосленог,  без  његове  претходне  писане  сагласности,
осим на захтев суда и у другим законом предвиђеним случајевима. 
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6. Општа оријентација и обука под надзором 

Члан 11. 

За  запосленог  који  први  пут  заснива  радни  однос  у  Болници
организује  се  општа оријентација и обука под надзором (у даљем тексту:
обука) у радној јединици у којој треба да обавља послове. 

Током  обуке  запослени  се  упознаје  са  руководиоцима,  другим
запосленима у радној јединици, организацијом рада у Болници и процесом
рада на пословима које обавља, као и мерама безбедности и здравља на раду.

Члан 12. 

За запосленог који први пут заснива радни однос у Болници или се
премешта  на  друге  послове,  Болница  је  дужна  да  организује  обуку  под
надзором запосленог са искуством- ментором. 

Члан 13. 

Током  периода  обуке  запослени  може  обављати  послове  само  под
надзором ментора. 

Запослени и непосредни руководилац могу тражити додатну обуку ако
сматрају да је то неопходно за сигурно обављање послова. 

7. Измена уговорених услова рада 

Члан 14. 

Због  потреба  процеса  и  организације  рада,  Послодавац  може
запосленом  понудити  анекс  уговора  о  раду  и  премештај  на  други
одговарајући  посао  који  одговара  његовој  стручној  спреми  и  радним
способностима,  у  складу  са  законом,  Општим  колективним  уговором,
Посебним колективним уговором и овим правилником. 

Под потребама процеса и организације рада подразумева се нарочито:
- обезбеђивање континуитета у обављању послова у Болници;
- потреба успешнијег и ефикаснијег обављања одређених послова у

процесу рада;
- ефикасније коришћење радних способности запослених у складу са

њиховом стручном спремом;
- привремени или трајни престанак потребе за радом запосленог на

одређеним пословима;  
- промена у организацији и технологији рада;
- замена одсутног запосленог;
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-  обезбеђивање  несметаног  функционисања  организационог  дела
Болнице;

- обезбеђивање потребног бројa извршилаца на одређеним пословима;
-  потреба завршетка неодложних послова везаних за рок;
-  повећање  односно  смањење  обима  послова  у  појединим

организационим деловима Болнице;
- поремећај међуљудских односа;
- постизање незадовољавајућих резултата на одређеном радном месту

и сл.

Члан 15.

Руководећи  радници  Болнице дужни  су  да  дају  писани  налог
запосленом који  ће  их  замењивати  у  периоду  њиховог  одсуства  са  рада.
Запослени  који  се  одређује  за  замену  мора  имати  најмање  исти  степен
одговарајуће  стручне  спреме,  односно  мора  испуњавати  услове  из
правилника о систематизацији и организацији послова. 

Члан 16. 

Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, запослени
може бити привремено премештен на друге одговарајуће послове на основу
решења,  без  понуде  анекса  уговора  у  смислу  члана  172.  Закона  о  раду,
најдуже 45 радних дана у периоду од 12 месеци.

У  случају  премештаја  из  става  1.  овог  члана  запослени  задржава
основну зараду утврђену за посао са кога се премешта ако је то повољније за
запосленог.

Члан 17.

Запослени  који  стекну  звање примаријуса,  специјалисте  или
субспецијалисте, стичу право на зараду и друга права у складу са  Законом и
другим прописима, од дана достављања уверења- дипломе о стеченом звању
или ужој специјализацији. 
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III ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Образовање 

Члан 18. 

Болница  може,  у  складу  са  Правилником  о  организацији  и
систематизацији послова Болнице и Кадровским планом за Болницу, упутити
запосленог на додатно образовање и то: 
1) ако се укаже потреба за додатним образовањем запосленог; 
2)  ако  премештај  запосленог  на  други  одговарајући  посао,  због  потребе
процеса и организације рада, захтева додатна знања и вештине за обављање
ових послова. 

2. Стручно усавршавање 

Члан 19. 

Болница је дужна да запосленима обезбеди стручно усавршавање које
подразумева  стицање  знања  и  вештина,  у  складу  са  Планом  стручног
усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника, као и осталих
запослених, а које обухвата: 
1 - специјализације и уже специјализације; 
2 - континуирану едукацију:

-  упућивање  запослених  на  полагање  стручних  испита  који  су  од
значаја за обављање појединих послова у Болници;

Трошкове  стручног  усавршавања  из  става  1.  овог  члана  сноси
Болница. 

Болница  може  да  запосленима  обезбеди  и  друге  облике  стручног
усавршавања које подразумева стицање знања и вештина, а који би били од
значаја за унапређење квалитета рада,  уколико су обезбеђена финансијска
средства и то:
-  упућивање  запослених  на  похађање  стручних  предавања,  семинара,
студијских  путовања,  саветовања  и  других  стручних  скупова  у  земљи и
иностранству;
- упућивање запослених на обуке и радионице и
-  друге  облике  стручног  усавршавања  у  складу  са  потребама  процеса  и
организације  рада.
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Члан 20. 

Континуирана едукација подразумева: 
1 - учешће на стручним и научним скуповима; 
2 -  учешће  на  семинарима,  курсевима  и  другим  програмима
континуиране едукације.
3

Члан 21.

Болница  упућује  запосленог  на  стручно  усавршавање  у  складу  са
делатношћу Болнице, према Плану стручног усавршавања запослених, који
доноси  Управни  одбор  Болнице,  а  на  основу  предлога  Стручног  савета
Болнице.

Руководиоци организационих јединица дужни су да Стручном савету
Болнице доставе предлог Плана до краја априла текуће године за наредну
годину,  водећи  рачуна  о  стручној  спреми  запослених,  области  за  које  је
здравственом  раднику  издата  дозвола  за  самостални  рад  (лиценца),
пословима које обављају здравствени сарадници, као и потреби едукације
осталих запослених за обављање својих послова.

Стручни савет разматра достављене предлоге и доставља свој предлог
до краја маја текуће године за наредну годину. 

План из става 1. овог члана усваја Управни одбор Болнице и ставља
запосленима на увид до краја септембра текуће године за наредну годину. 

На предлог Плана мишљење даје надлежни Институт за јавно здравље.

Члан 22. 

Болница  упућује  запосленог  на  похађање  програма  континуиране
едукације, који је акредитован од стране Здравственог савета Србије, ради
обнављања дозволе за самостални рад (лиценце). 

Члан 23. 

Болница  је  дужна  да  запосленима  омогући  похађање  програма
континуиране  едукације,  водећи  рачуна  о  несметаном  функционисању
Болнице, односно континуираном пружању здравствене заштите. 

Члан 24. 

Осим  континуиране  едукације  која  је  одређена  Планом  стручног
усавршавања, Болница може одобрити и друге облике едукације запосленом.
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Члан 25. 

У случају када запослени  на лични захтев присуствује састанцима и
другим  програмима  из  члана  24.  овог  правилника,  запосленом  се  може
одобрити плаћено одсуство, али послодавац нема обавезу плаћања трошкова
едукације.

Изузетно, уколико послодавац процени да би тако стечена знања била
корисна  за  Болницу,  може  одобрити  и  друге  трошкове  (превоз,  исхрана,
преноћиште, котизација и др). 

IV РАДНО ВРЕМЕ 

1. Распоред радног времена запосленог 

Члан 26. 

Послодавац утврђује распоред радног времена запосленог за период
од четири недеље (месец дана). 

Распоред радног времена запосленог се објављује најмање десет дана
пре примене.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, распоред радног времена запосленог
може бити промењен у случајевима који се не могу унапред предвидети. 

Непосредни  руководилац  мора  запосленог  да  обавести  о  промени
његовог распореда радног времена, у року не краћем од 48 часова унапред.

Распоредом  радног  времена  или  увођењем  прековременог  рада  не
може  се  запосленом  ускратити  дневни  одмор  од  најмање  12  часова
непрекидно  у  оквиру  24  часа  нити  недељни  одмор  од  најмање  24  часа
непрекидно. 

Члан 27. 

Због  природе  посла  и  потребе  обезбеђивања  непрекидног  пружања
здравствене заштите, односно здравствених услуга, у Болници се обезбеђује
непрекидност рада следећим редоследом: 
1) сменским радом (који траје 24 сата у континуитету); 
2)  прековременим  радом  (дежурством,  приправношћу,  као  и  радом  по
позиву); 
3) прерасподелом радног времена. 

У случају прерасподеле радног времена радно време запосленог у току
недеље не може бити дуже од 60 сати. 
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2. Скраћено радно време

Члан 28. 

Запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље
штетним  пословима  на  којима  и  поред  примене  одговарајућих  мера
безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме личне
заштите, постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог (у даљем
тексту:  радна  места  са  повећаним  ризиком)  скраћује  се  радно  време
сразмерно  штетном  дејству  услова  рада  на  здравље  и  радну  способност
запосленог.

Скраћено радно време скраћује се у складу са извршеном проценом
ризика и стручном анализом службе медицине рада. 

Скраћено радно време сматра се радом са пуним радним временом.
Актом  о  процени  ризика  за  послове  са  повећаним  ризиком,  као

превентивна мера за безбедан и здрав рад утврђује се скраћено радно време,
додатне и једнократне паузе, као и друге мере. 

3. Прековремени рад 

Дежурство 

Члан 29. 

Ради  обезбеђивања  непрекидне  здравствене  заштите,  у  Болници  се
може увести дежурство као прековремени рад, у складу са законом и овим
правилником. 

Одлуку о увођењу и обиму дежурства  на нивоу Болнице,  као и по
запосленом, доноси директор Болнице. 

Здравственом раднику дежурство не може трајати дуже од 10 часова
недељно. 

Изузетно од става 3. овог члана, због специфичности и услова рада у
Болници,  као  и  потребе  континуираног  пружања  здравствене  заштите  из
делатности  Болнице,  директор  може  донети  одлуку  да  за  одређеног
здравственог  радника  дежурство  траје  и  дуже,  а  највише  до  20  часова
недељно,  у  зависности  од  расположивог  кадра,  као  и  организације
здравствене службе за територију коју покрива Болница. 
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Приправност 

Члан 30. 

Приправност  је  посебан  облик  прековременог  рада  код  којег
запослени здравствени радник не мора бити присутан у Болници, али мора
бити стално доступан ради пружања хитне медицинске помоћи у Болници,
као  и  обављања  послова  у  функцији  пружања  хитне  медицинске  помоћи
пацијентима. 

Одлуку о увођењу и обиму приправности доноси директор.
Запослени  здравствени  радник  који  је  у  приправности  мора  да

обавести непосредног руководиоца и директора Болнице о броју телефона на
који може бити позван. 

Запослени здравствени радник се мора јавити на посао у што краћем
року.  

Рад по позиву

Члан 31. 

Рад  по  позиву  јесте  посебан  облик  прековременог  рада  код  којег
запослени здравствени радник не мора бити присутан у Болници, али се мора
одазвати на позив ради пружања здравствене заштите. 

Ако  се  организацијом  рада  Болнице  у  редовном  радном  времену,
односно  дежурству,  односно  приправности,  не  може  обезбедити
континуирано  пружање  здравствене  заштите  Болница  може,  изузетно  (у
случају наступања елементарних и других већих непогода или саобраћајних
незгода), организовати рад по позиву. 

Одлуку о увођењу рада по позиву доноси директор, односно лице које
он  овласти,  на  предлог  руководиоца  организационе  јединице,  којом  се
одређују здравствени радници који се позивају ради пружања здравствене
заштите,  непосредно по наступању околности предвиђених ставом 2.  овог
члана. 

Права запослених по основу прековременог рада 

Члан 32.
                                                                                                                                 

Запослени здравствени радник  који  ради  прековремено  у  складу  са
чланом 29- 31. и чланом 61. овог правилника има право на додатак на плату
за прековремени рад, у складу са овим правилником.

На писмени захтев запосленог прековрмени рад из ст. 1. овог члана се 
тромесечно прерачунава у слободне сате, уместо права на додатак на плату.
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Болница је дужна да запосленом обезбеди коришћење слободних сати 
из става 3. овог члана најкасније у року од шест месеци од протека 
тромесечја у коме их је остварио.

О слободним сатима се води евиденција.
Сваки сат прековременог рада, запослени има право на сат и по 

слободно.

Члан 33. 

За време проведено у приправности, кад запослени не ради, има право
на додатак на плату у складу са овим правилником. 

Приправност радним даном може трајати највише 16 сати, а суботом,
недељом и празником 24 сата.

Сати  дежурства,  рада  по  позиву  и  приправности  се  међусобно
искључују. 

Члан 34. 

Послодавац  је  дужан  да  води  дневну  евиденцију  о  прековременом
раду запослених.

Послодавац  је  дужан  да,  најмање  квартално,  доставља
репрезентативном  синдикату  у  Болници,  који  припада  репрезентативном
синдикату  у  делатности задравствене  заштите  становништва  у  Републици
Србији, извештај о прековременом и ноћном раду.

Члан 35. 

Запосленој за време трудноће, једном од родитеља са дететом до три
године живота,  самохраном родитељу детета до седме године живота или
детета са инвалидитетом и умерено до тешко ометеном у развоју, може се
одредити приправност и прековрмени рад само уз писмену сагласност.

V ОДМОРИ И ОДСУСТВА

1. Одмор у току дневног рада 

Члан 36. 

Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор
у току дневног рада у трајању од најмање 30 минута. 

Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на
крају радног времена запосленог. 
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Послодавац је обавезан да уреди време одмора на начин којим се не
угрожава обављање делатности. 

Запослени који ради дуже од 8 сати дневно има право на одмор у току
рада у трајању од најмање од 45 минута. 

2. Дневни одмор 

Члан 37. 

Запослени  има  право  на  одмор  у  трајању  од  најмање  12  часова
непрекидно у оквиру 24 часа, у складу са законом. 

3. Недељни одмор

Члан 38. 

Запосленом се мора обезбедити недељни одмор у трајању од најмање
24 часа непрекидно у току радне недеље,  коме се додаје  време одмора у
трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа. 

Изузетно од става 1. овог члана, запослени који због обављања посла у
различитим сменама или у прерасподели радног времена не може да користи
одмор у трајању утврђеном у ставу 1.  овог члана,  има право на недељни
одмор, у трајању од најмање 24 часа непрекидно.

Запосленом  који  због  рада  није  могао  да  користи  недељни  одмор,
Послодавац мора да обезбедити одмор у току наредне недеље. 

Запосленом се мора обезбедити да најмање једном месечно не ради
суботом и недељом узастопно. 

Ако због непредвиђених околности које настану после објављивања
распореда, није могуће обезбедити запосленом право из става 4. овог члана,
то право се преноси на наредни месец. 

4. Годишњи одмор 

Члан 39.

Дужина  годишњег  одмора  запосленог  утврђује  се  тако  што  се
законски минимум од 20 радних дана увећава за одређени број радних дана
по следећим критеријумима:

1) радно искуство;
2) стручна спрема;
3) услови рада;
4) допринос на раду на предлог непосредног руководиоца;
5) социјални и здравствени статус запосленог;
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6) старост запосленог; 
7) сложеност и одговорност послова;
8) учешће запосленог као припадника оружаних снага Југославије и

Србије у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године.

Члан 40.

На основу критеријума  радно искуство- годишњи одмор запосленог
увећава се на следећи начин:

- за сваке три године рада у радном односу- један радни дан.

Члан 41.

На основу критеријума стручна спрема- годишњи одмор увећава се на
следећи начин:

- запосленима са високом стручном спремом- за 5 радних дана;
- запосленима са вишом- за 4 радна дана; 
- запосленима  са  средњом  стручном  спремом (четврти  и  трећи

степен)- за 3 радна дана;
- запосленима са завршеном основном школом- за 2 радна дана.

Члан 42.

На основу  критеријума  услови рада-  годишњи одмор увећава  се  на
следећи начин:

- запосленима чије је радно време скраћено на 30 сати недељно- за
12 радних дана;

- осталим запосленима- за 8 радних дана.

Члан 43.

На основу критеријума допринос на раду- годишњи одмор запосленом
који се посебно залаже у раду и постиже натпросечне резултате, може се, на
предлог непосредног руководиоца, увећати до пет радних дана.

Члан 44.

На  основу  критеријума  социјални и  здравствени статус  запосленог-
годишњи одмор се увећава на следећи начин:

- особи са инвалидитетом- за пет радних дана;
- родитељу са дететом до 14 година живота- за  два радна дана, а за

свако наредно малолетно дете по један радни дан;
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- самохраном  родитељу  са  дететом  до  14  година  живота-  за  три
радна дана, с тим што се овај број дана увећава за по два радна дана
за свако наредно дете млађе од 14 година;

- запосленом који болује од професионалне болести- за пет радних
дана;

- запосленом који болује од хроничне болести од већег социјално-
медицинског  значаја  која  захтева  непрекидно  лечење-  за  пет
радних дана;

- запосленом који  се стара о члану уже породице који је ометен у
развоју,  има  тешко  телесно  оштећење  или  болест  услед  које  је
потпуно или врло слабо покретно- за пет радних дана.

Да би остварио право на увећање годишњег одмора по критеријумима
из става  1.  овог  члана,  запослени је  дужан да  поднесе  захтев  за  увећање
годишњег одмора са навођењем основа на који се позива. 

Уз  захтев  се  прилаже  документација  издата  од  стране  надлежног
органа (извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању и
др.).

Захтев из става 2. овог члана подноси се најкасније до 10. децембра
текуће  године  кадровској служби,  ради  утврђивања  дужине  годишњег
одмора за наредну годину.

Члан 45.

На основу критеријума старост запосленог- годишњи одмор увећава се
на следећи начин:

- запосленом од 25- 30 година живота- за два  радна дана;
- запосленом од 31- 40 година живота- за три радна дана;
- запосленом од 41- 50 година живота- за четири радна дана;
- запосленом од 51- 60 година живота- за пет радних дана;
- запосленом преко 61 година живота- за шест радних дана.

Члан 46.

На основу критеријума  сложеност и одговорност послова- годишњи
одмор увећава се на следећи начин:

-  начелницима,  главној  медицинској  сестри-  техничару  Болнице-  за
два радна дана;

- осталим руководећим запосленима- за један радни дан.

16



Члан 47.

Запосленом  који  је,  као  припадник  оружаних  снага  Југославије  и
Србије,  учествовао  у  оружаним  акцијама  после  17.  августа  1990.  године
годишњи одмор се увећава за још три дана.

Ради остваривања права на  увећање годишњег одмора запослени је
дужан да приложи доказ- потврду о учешћу у оружаним акцијама из става 1.
овог члана или фотокопију војне књижице.

Члан 48.

У случају распоређивања на друге послове, запосленом припада право
на годишњи одмор по основу критеријума за послове на којима је провео
претежни део времена у току календарске  године за коју користи годишњи
одмор.

Члан 49.

При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља се рачуна као
пет радних дана.

Годишњи одмор по свим критеријумима не  може бити дужи од 40
радних дана.

Члан 50. 

Захтев за коришћење годишњег одмора запослени подноси писаним
путем руководиоцу радне јединице. 

Руководилац радне јединице дужан је да благовремено сачини предлог
плана коришћења годишњег одмора запослених груписан према пословима. 

Послодавац  ће  при  изради  плана  коришћења  годишњег  одмора
нарочито водити рачуна о захтевима запослених са најдужим радним стажом
и запослених са децом до 14 година.

На основу Решења о коришћењу годишњег одмора којим се утврђује
дужина годишњег  одмора  запосленог,  директор  Болнице  може  овластити
руководиоца  организационе  јединице  у  којој  запослени  ради  за  давање
одобрења за коришћење годишњег одмора на посебном обрасцу који, поред
руководиоца организационе јединице, потписује и директор Болнице. Један
примерак одобрења се доставља запосленом најкасније 15 дана пре датума
одређеног за почетак коришћења годишњег одмора. 

Изузетно,  запослени може користити годишњи одмор у  трајању до
четири радна  дана  уз  писано одобрење непосредног руководиоца,  које  се
запосленом може доставити и у року краћем од рока из претходног става.
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1 VI ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 51.
 

Запослени има право на плаћено одсуство  укупно  до седам радних
дана у току календарске године, у следећим случајевима: 
1 1) склапања брака- седам радних дана; 
2 2) склапање брака детета- три радна дана; 
3 3) рођење детета- пет радних дана; 
4 4) порођаја другог члана уже породице- један радни дан; 
5 5) усвајања детета- пет радних дана; 
6 6) поласка детета у први разред основне школе- 2 радна дана;
7 7) теже болести члана уже породице- седам радних дана; 
8 8) селидбе- три радна дана; 
9 9) отклањања  штетних  последица  у  домаћинству  проузрокованих
елементарном непогодом или другом несрећом- пет радних дана; 
10 10) учествовање  на  такмичењима  и  сусретима  које  организује
синдикат- до седам радних дана; 
11 11) упућивања  на  превентивно-  рекреативне  одморе-  седам  радних
дана.
12

Поред  одсуства  из  става  1.  овог  члана,  запослени  има  право  на
плаћено одсуство и: 
1 1) због смрти члана уже породице- пет радних дана; 
2 2) смрти  родитеља,  усвојиоца,  брата  или  сестре  брачног  друга
запосленог- два радна дана; 
3 3) за  сваки  случај  добровољног  давања  крви-  два  узастопна  радна
дана. Запослени користи плаћено одсуство у трајању од два узастопна радна
дана,  рачунајући и дан давања крви.  Уколико је добровољно давање крви
организовано  у  Болници  у  току  радног  времена,  кроз  долазак  и  акцију
надлежне  трансфузиолошке  службе  или  је  запослени  дао  крв  из  разлога
хитности,  запослени  може  користити  плаћено  одсуство  у  трајању  од  два
узастопна  радна дана  након  дана давања крви. Запослени је дужан да, због
несметаног одвијања процеса и организације рада, најкасније пет дана пре
дана давања крви о томе обавести свог непосредног руководиоца. 

Изузетно,  запосленом  се  може,  на  предлог  специјалисте  медицине
рада, одобрити плаћено одсуство од десет радних дана ради рехабилитације
из  медицинских  разлога,  уколико  се  процес  рада  може  организовати  без
ангажовања новог запосленог. Запослени је дужан да донесе доказ о боравку
на рехабилитацији.

Члановима  уже  породице  сматрају  се:  брачни  друг,  деца,  браћа,
сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник и старатељ. 
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Плаћено одсуство се одобрава на основу писаног захтева запосленог и
уредне  документације  којом  се  доказује  основ  за  одобравање  плаћеног
одсуства  (извода  из  матичне  књиге  венчаних,  извода  из  матичне  књиге
рођених,  одлуке  надлежног  органа  о  усвојењу  детета,  потврда  или  други
доказ о упису у први разред основне школе, извештаја лекара специјалисте,
уговора о куповини стана или потврда о промени пребивалишта (адресе) или
оверене  изјаве  два  сведока  о  промени  пребивалишта  (адресе),  уверења
надлежног  органа  о  штетној  последици  у  домаћинству  прозрокованих
елементарном  непогодом  или  другом  несрећом, позива  и  програма
синдиката за учешће на такмичењима и сусретима које организује синдикат,
одлуке о упућивању на превентивно- рекреативне одморе, извода из матичне
књиге умрлих или потврде о смрти,  доказа о сродству,  потврде надлежне
здравствене  установе  о  давању  крви  и  других  доказа  којима  се  доказује
оправданост захтева).

Члан 52.

Запослени има право на плаћено одсуство и за обављање дужности у
државним  органима,  органима  јединице  локалне  самоуправе,  органима
коморе  у  здравству, органима  управљања  код  послодавца,  органима
управљања у другим државним органима и установама,  синдикатима и на
позив  правосудних и  других  државних  органа  у  складу  са  овим
правилником, изузев када запослени обавља посао судског вештака, у складу
са законом.

Плаћено  одсуство  се  одобрава  у  трајању  потребном  за  обављање
дужности и одазива на позив и то на основу писаног захтева запосленог и
уредне  документације  којом  се  доказује  основ  за  одобравање  плаћеног
одсуства (позив надлежног органа).

Члан 53.

Поред  случајева  предвиђених  у  члану  50.  и  51.  овог  правилника,
запослени које је Болница упутила на стручно усавршавање има право на
плаћено одсуство, у следећим случајевима:

- ради припремања специјалистичког испита- 45 радних дана;
- ради припремања испита из уже специјализације- 40 радних дана;
- ради припремања правосудног испита- 40 радних дана;
- ради присуствовања теоријској или практичној настави за запослене

које  је  Болница  упутила  на  додатно  образовање-  у  трајању  предвиђеним
наставним планом и програмом;

-  ради  обављања  специјалистичког  стажа-  у  трајању  предвиђеним
законом или подзаконским актима;

19



- ради припремања стручног испита који је као услов предвиђен актом
о систематизацији послова за рад на одређеним пословима или је од значаја
за обављање одређених послова у Болници- 10 радних дана;

- ради присуства програмима континуиране едукације- за све време
трајања програма;

- ради похађања курсева, присуства едукацијама и практичној обуци за
запослене  које  је  Болница  упутила  на  додатно  образовање-  у  трајању
предвиђеним програмом;

- ради припремања и полагања испита за запослене које је Болница
упутила на додатно образовање- 3 радна дана за сваки испит;

- ради припремања и полагања дипломског испита за запослене које је
Болница упутила на додатно образовање- 15 радних дана.

Члан 54.

Запослени  кога  је  Болница  упутила  на  похађање  програма
континуиране едукације има право на плаћено одсуство за све време трајања
програма, односно за време неопходно за долазак у место у коме се спроводи
програм континуиране едукације и повратак у место рада.  

Директор Болнице може одобрити плаћено одсуство запосленом ради
присуства стручним и научним скуповима, ако процени да би тако стечена
знања била од значаја за унапређење квалитета рада. 

Плаћено одсуство из става 1. и 2. овог члана се одобрава на основу
писаног захтева запосленог и уредне документације којом се доказује основ
за одобравање плаћеног одсуства (позив или програм организатора).

1 VII НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 55. 

Послодавац  је  дужан  да  запосленом,  на  лични  захтев,  омогући
неплаћено одсуство до пет радних дана у следећим случајевима: неговања
болесног члана  уже породице (брачног  друга,  деце,  родитеља,  усвојеника
или усвојиоца), смрти сродника који нису обухваћени чланом  50. и других
разлога личне природе. 

Послодавац  може,  на  захтев  запосленог,  да  запосленом  омогући
коришћење  неплаћеног  одсуства  само када  то  не  ремети  процес  рада,  у
следећим  случајевима:  опоравка,  путовања,  лечења  запосленог  које  није
обухваћено као право из обавезног здравственог осигурања, учествовања на
културним  и  спортским  приредбама  у  својству  извођача,  стручним
конгресима  и  конференцијама,  састанцима  политичких  и  других
организација као делегат или члан руководства,  подизања деце,  решавања
стамбеног  питања  (изградња,  доградња,  адаптација  куће  или  стана),
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привременог  одласка  у  иностранство, у  случају  када  запослени  обавља
послове  судског  вештака,  у  складу  са  законом,  као  физичко  лице  и  због
других разлога личне природе.

Дужину  трајања  неплаћеног  одсуства,  у  случајевима  наведеним  у
претходном ставу, утврђује директор Болнице, с тим што у сваком случају
неплаћено одсуство не може трајати дуже од једне године. 
  Писaни захтев за неплаћено одсуство запослени подноси непосредном
руководиоцу најмање две недеље пре датума коришћења одсуства, изузев у
случајевима болести или смрти у породици. 

Сагласност  на  неплаћено  одсуство  даје  непосредни  руководилац,  а
одобрава  директор  Болнице,  ако  се  одобреним  неплаћеним  одсуством  не
угрожава процес и организација рада. 

Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе
из радног односа.

Члан 56. 

Запослени који ради у Болници више од две године непрекидно има
право на  неплаћено одсуство због  образовања или стручног  усавршавања
које има за циљ стицање вештина, знања или звања неопходних за обављање
посла запосленог или припрему за рад на другим пословима код послодавца.

Одсуство  из  става  1.  овог  члана  одобрава  се  запосленом  ако  се
образовање  или  стручно  усавршавање  обавља  у  установи  признатој  од
стране надлежног државног органа. 

Члан 57. 

Запослени се може вратити раније са одобреног неплаћеног одсуства. 

VIII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 58. 

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у
радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду,
у складу са прописима о безбедности и здрављу  на раду.  
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IX ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

1. Елементи за утврђивање плате

Члан 59. 

Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује на основу
основице  за  обрачун  плата,  коефицијената  са  којим  се  множи  основица,
додатка  на  плату  и  обавеза  које  запослени  плаћа  по  основу  пореза  и
доприноса за обавезно социјално осигурање из плата, у складу са законом. 

Основна плата припада запосленом који ради пуно радно време или
радно време које се сматра пуним радним временом.

Основна  плата  и  додаци  на  плату  из  члана  61.  овог  правилника
рачунају се на просечан фонд часова рада од 174 месечно.

Члан 60. 

Из прихода који нису јавни приходи, у складу са законом којим се
уређују јавни приходи и јавни расходи могу се увећати плате запослених
сразмерно  учешћу  трошкова  рада  у  оствареном  приходу до  висине
оствареног прихода. 

Болница је обавезна да за сваки месец утврди приходе и расходе за
остваривање права из става 1. овог члана и о томе обавести репрезентативан
синдикат.

Увећање плате из става 1. овог члана, врши се на основу квалитета
обављеног посла који оцењује непосредни руководилац на основу следећих
критеријумима:

- повећан обим послова због смањеног броја извршилаца;
- обим и квалитет извршених послова и њихов ефекат;
- извршавање послова у краћим роковима у односу на утврђене;
- уштеда у материјалним трошковима и однос према средствима рада;
- стручност у раду;
- однос према сарадницима;
- повећана ефективност у коришћењу радног времена;
- увођење иновација у циљу унапређења квалитета рада и
- извршавање ванредних послова по налогу надлежног органа.

Члан 61.

Запослени има право на додатак на плату: 
1) за рад за све дане празника који  је нерадни дани- 110% од

основне плате; 
2) за рад ноћу- 26% од основне плате; 
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3) за рад недељом- 20% од основне плате; 
4) за прековремени рад здравствених радника (дежурство и рад

по позиву)- 26% од основне плате; 
5) за прековремени рад немедицинских радника и здравствених

сарадника- 26% од основне плате;
6) по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину

рада остварену у радном односу код послодавца- 0,4% од основице.
У  случају  када  се  запослени  здравствени  радник  позове  из

приправности  престаје  стање  приправности  и  отпочиње  рад  за  који
запослени има право на додатак на плату 26% од основне плате.

Ако се истовремено стекну услови за увећање плате по више основа,
плата  се  увећава  процентом добијеним сабирањем процената  увећања  по
свим основама. 

Основну плату за утврђивање додатка на плату из става 1. овог члана
чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са Законом и овим
правилником. 

За време приправности запослени има право на додатак за сваки сат
проведен у приправности у износу од 10% вредности радног сата основне
плате. 

Члан 62. 

Здравствени  радници  и  здравствени  сарадници,  као  и  друга  лица
запослена у Болници, не смеју напустити радно место док им се не обезбеди
замена  иако  је  њихово  радно  време  истекло,  ако  би  се  тиме  нарушило
обављање здравствене делатности и угрозило здравље пацијената. 

Запослени који ради по истеку радног времена из става 1. овог члана
има право на додатак на плату по основу прековременог рада за сваки сат тог
рада. 

Члан 63. 

Плата се исплаћује у два дела, и то први део до 20. у месецу за који се
врши исплата, а други део најкасније до 5. у наредном месецу. 

Члан 64. 

Плата  приправника  утврђује  се  у  висини  80%  основне  плате  за
послове за које је закључио уговор о раду. 
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Члан 65.

Лице  са  којим  је  Болница  закључила  уговор  о  волонтерском  раду
може, поред права утврђених законом остварити и право на накнаду за рад и
на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, у износу који одређује
директор, зависно од могућности Болнице. 

2. Накнада плате 

Члан 66. 

Запослени има право на  накнаду  плате, у  висини просечне  плате  у
претходних 12 месеци, у следећим случајевима: 

1) коришћења годишњег одмора; 
2)  коришћења  плаћеног  одсуства,  војне  вежбе,  на  позив  државног

органа и др.; 
3)  одсуства  за  време  државних  и  верских  празника  у  складу  са

законом; 
4)  присуствовања  седницама  државних  органа,  органа  управе  и

локалне самоуправе, органа коморе, органа управљања у установи, органа
репрезентативних  синдиката  и  савеза  синдиката  у  својству  члана  и
сусретима радника здравствене делатности;

5)  стручног  оспособљавања  и  усавршавања  ради  потреба  процеса
рада;

6) прекида рада до којег је дошло наредбом државних органа односно
установе због необезбеђивања безбедности и заштите здравља на раду која је
услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених и
других лица. 

У  случају  из  става  1.  тачка  5)  овог  члана,  запослени  који  је  на
специјализацији има право на усклађивање плате. 

Утврђена висина накнаде плате из става 2. овог члана увећава се за
проценат увећања плате за делатност здравства.

Члан 67.
 

Запослени  има  право  на  накнаду  плате  за  време  привремене
спречености за рад до 30 дана, и то: 
1 - у висини од 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца
у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити
нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом, ако је спреченост
за  рад  проузрокована  болешћу  или  повредом ван  рада,  ако  законом није
друкчије одређено; 
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2 - у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у
којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити
нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом, ако је спреченост
за  рад  проузрокована  повредом  на  раду  или  професионалном  болешћу,
малигним  обољењем и  због  добровољног  давања  органа  и  ткива,  изузев
добровољног давања крви. 
3

3. Накнада трошкова 

Члан 68. 

Запослени има право на накнаду трошкова и то: 
1) за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном

саобраћају, у складу са општим актом Болнице; 
2) за време проведено на службеном путу у земљи; 
3)  за  време  проведено  на  службеном  путу  у  иностранству,  под

условима и на начин утврђен прописима којима се регулише службени пут
државних службеника и намештеника.

Болница има право да уместо накнаде запосленом из става 1. тачка 1.
овог  члана,  обезбеди  превоз  уколико  је  то  за  њу  повољније  (сопствени
превоз или набавка превозне карте у јавном саобраћају). 

Ако  од  места  становања  до  места  рада  не  постоји  јавни  саобраћај,
запослени има право на накнаду за превоз у висини цене месечне претплатне
карте у јавном саобраћају за сличну најближу релацију за коју постоји јавни
превоз,  односно  у  висини  цене  карте  ако  не  постоји  месечна  претплатна
карта или ако распоред радног времена запосленог не одговара организацији
јавног превоза за  који се  утврђује месечна претплатна карта,  а  на основу
потврде јавног превозника. 

Накнада  трошкова  из  става  1.  тачка  2)  овог  члана  исплаћује  се
запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у
земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% просечне
месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном
податку  републичког  органа  надлежног  за  послове  статистике,  трошкове
ноћења према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс категорије, с тим што
се путни трошкови превоза признају у целини према приложеном рачуну. 

За  време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати,
запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице. 

Накнада трошкова за време службеног пута се  исплаћује на основу
попуњеног путног налога и приложеног рачуна. 

Запосленом се пре службеног пута исплаћује аконтација трошкова за
службени пут.
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Члан 69. 

Болница  je  дужна  да  запосленом  обезбеди  накнаду  трошкова
коришћења сопственог аутомобила у службене сврхе до износа 30% цене
једног литра погонског горива по пређеном километру. 

Одлуку  о  одобравању  употребе  сопственог  возила  за  службене
потребе доноси директор или лице које овласти.
  

4. Друга примања 

Члан 70. 

(1) Болница je дужна да запосленом исплати: 
1)  отпремнину при одласку у пензију у висини три просечне плате

запосленог  у  последњих 12 месеци  пре  месеца  у  коме му  престаје  радни
однос због одласка у пензију, с тим што тако исплаћена отпремнина не може
бити нижа од три просечне плате у Болници  у последњих 12 месеци пре
месеца у ком се врши исплата, односно три просечне зараде исплаћене у
Републици  Србији  према  последњем  објављеном  податку  републичког
органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније; 

2)  накнаду  трошкова  погребних  услуга  у  случају  смрти  члана  уже
породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини
трошкова  погребних  услуга  према  приложеним  рачунима  са
спецификацијом,  а  највише до висине неопорезивог износа,  који признаје
Републички фонд за здравствено осигурање;

Члановима уже породице сматрају се: брачни друг и деца запосленог.
У случају смрти запосленог који нема чланове уже породице, накнада

трошкова погребних услуга, може се исплатити и другим сродницима, који
су приложили доказ да су платили трошкове погребних услуга.

3) накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења,
а која је утврђена од стране надлежног органа.

(2)  Запосленима припада  право  на  исплату новогодишње награде  у
једнаком износу;

(3) деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан
поклон  за  Нову  Годину-  новчана  честитка  у  вредности  до  неопорезивог
износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана,
у  складу  са  одлуком  директора  Болнице,  а  уз  претходно  прибављено
мишљење  репрезентативног  синдиката  у  Болници,  који  припада
репрезентативном  синдикату  у  делатности  здравствене  заштите
становништва у Републици Србији.
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(4) Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду у
износу од: 

1)  50%  просечне  зараде  у  Републици  Србији -  за  10  година  рада
проведених у радном односу; 

2)  једне  просечне  зараде  у  Републици  Србији  -  за  20  година  рада
проведених у радном односу; 

3) једне и по просечне зараде у Републици Србији - за 30 година рада
проведених у радном односу; 

4)  две  просечне  зараде  у  Републици  Србији  -  за  35  година  рада
проведених у радном односу;

5)  три  просечне  зараде у  Републици  Србији  -  за  40 година  рада
проведених у радном односу.

Исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао
право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких
података из децембра месеца претходне године.

Члан 71. 

Запослени има право на солидарну помоћ у случају: 
1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице; 
2)  набавке  медицинско-  техничких  помагала  за  рехабилитацију

запосленог или члана његове уже породице; 
3) здравствене рехабилитације запосленог; 
4) настанка теже инвалидности запосленог; 
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. овог
члана  признаје  се  на  основу  уредне  документације до  висине  два
неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана. 

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана висина
помоћи у току године признаје  се ако ово право није остварено на терет
средстава обавезног здравственог осигурања. 

Запослени има право на солидарну помоћ и у следећим случајевима:

1)  рођења  детета  запосленог  –  у  висини  просечне  месечне  зараде  без
пореза  и  доприноса  у  Републици  Србији  према  последњем  објављеном
податку органа надлежног за послове статистике;

2)  помоћ  запосленој  за  вантелесну  оплодњу  –  у  висини  три  просечне
месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку
органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације;
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3) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других
ванредних  догађаја  на  неосигураном  стамбеном  објекту у  ком  запослени
живи –  у  висини  просечне  месечне  зараде  без  пореза  и  доприноса  у
Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног
за послове статистике.

Чланом уже породице из става 1. тач. 1), 2) и 5) овог члана сматра се:
брачни  и  ванбрачни  друг,  дете  рођено  у  браку  и  ван  брака,  пасторак,
усвојеник  и  друга  лица  према  којима  запослени  има  законску  обавезу
издржавања.

У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца,
право на солидарну помоћ за члана уже породице из става 4. тач. 1) и 3)
остварује један запослени.

Право на солидарну помоћ у случајевима утврђеним у ставу 1. овог
члана признаје се на основу уредне документације и може се остварити за
случај болести ако на основу медицинске документације, издате од стране
референтне  здравствене  установе,  односно  лекарске  комисије  или  од
изабраног  лекара  и  лекара  одговарајуће  специјалности,  који  је  дужан  да
поднесе  запослени  за  себе  или  за  члана  његове  породице  неспорно
произлази:

1)  да  се  ради  о  болести  која  изискује  веће  трошкове  у  поступку
дијагностицирања  (снимање  скенером,  магнетна  резонанца,  лекарски
прегледи и др.), односно веће трошкове лечења (оперативни захвати, лекови
и  др.)  или  санирања,  односно  одржавања  здравственог  стања  и  радне
способности (ортопедска помагала и др.)

2)  да  је  у  поступку  излечења,  односно  санирања  болести
(постоперативни  период  код  ортопедских,  срчаних  и  других  операција,
санирања  других  здравствених  обољења,  инвалидност  и  др.)  неопходна
медицинска рехабилитација у амбулантно- поликлиничкој или стационарној
установи,  која се  не може обезбедити,  односно финансирати из средстава
обавезног здравственог осигурања;

3)  за  случај  здравствене  рехабилитације-  упућивањем  запослених,
изложених посебним здравственим ризицима на раду, хронично преморених
и  физички  исцрпљених,  на  здравствено-  превентивни  одмор  и  на  рану
рехабилитацију,  у  циљу  заштите  здравља  и  спречавања  професионалних
обољења,  у  складу  са  прописима  који  уређују  здравствену  заштиту  и
заштиту на раду;

4)  за  случај  инвалидности-  ако  инвалидност  (губитак  или  трајно
смањење способности за рад), која је утврђена од стране надлежног органа
решењем о инвалидности, захтева повећане трошкове у функцији одржавања
здравствених, професионалних и радних способности.

Запослени  који  је  остварио  солидарну  помоћ  за  случај  болести
непосредном исплатом новчаног износа дужан је да Болници достави доказе
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да је исплаћена средства искористио у сврху у коју су одобрена (рачуни,
извештаји здравствене или друге установе, оверена изјава и др.).

Право на солидарну помоћ у случајевима утврђеним у ставу 4. тач. 3)
овог члана може остварити лице које је претрпело уништење или оштећење
имовине услед елементарних непогода (поплава, одрон, земљотрес, град и
др.) или других ванредних догађаја (пожар, ратна и друга разарања и др.) ако
је  чињенично стање настанка  и  узрока  уништења или оштећења имовине
утврђено  и  процена  висине  штете  извршена  од  стране  надлежног  органа
(МУП или  други надлежни државни органи,  стручна  комисија  или други
надлежни орган Болнице и сл.) и то констатовано у писаном акту (решење,
записник и др.).

Члан 72. 

Болница је дужна да детету здравственог радника и другог запосленог
у здравственој установи, који је изгубио живот у обављању послова или у
вези  са  обављањем  послова,  исплаћује  месечну  новчану  помоћ  и  то  по
категоријама:

– за дете предшколског узраста – 10% просечно исплаћене нето плате у
Републици у претходној години;

– за дете школског узраста до завршетка основне школе – 15% просечно
исплаћене нето плате у Републици у претходној години;

– за дете које похађа средњу школу, односно редовног студента – 25%
просечно исплаћене нето плате у Републици у претходној години.

У случају да запослени из става 1. ово члана има више деце која се
налазе  у  различитим категоријама,  исплаћује  се  један износ  помоћи  и  то
детету које остварује најповољније право.

У случају да запослени из става 1. овог члана има више деце која се
налазе у истој категорији, исплаћује се један износ новчане помоћи.

У случају да запослени из става 1. овог члана нема деце, послодавац је
дужан  да  брачном,  односно  ванбрачном  другу  запосленог  исплати
једнократну  новчану  помоћ  у  износу  просечно  исплаћене  нето  плате  у
Републици у претходној години.

Новчана помоћ из става 4. овог члана доспева у року од 30 дана од дана
када је запослени изгубио живот.

Исплата месечне новчане помоћи, односно једнократне новчане помоћи,
обезбеђује се из средстава послодавца.
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X  УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА 

Члан 73. 

Запослени може да буде, привремено удаљен са рада: 
1) ако је против њега започето кривично гоњење у складу са законом

због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом; 
2) ако непоштовањем радне дисциплине или повредом радне обавезе

угрожава имовину вредности веће од једне просечне бруто зараде у Болници
у месецу  у  ком  је  учињено непоштовање  радне  дисциплине  или  повреда
радне обавезе;

3) ако је природа повреде радне обавезе, односно непоштовања радне
дисциплине или је понашање запосленог такво да не може да настави рад
код послодавца пре истека рока из члана 180. став 1. Закона о раду. 

Дужина трајања удаљења, као и накнада зараде за време привременог
удаљења регулишу се у складу са одредбама Закона.

XI ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 74. 

Запосленом престаје радни однос и то: 
1) истеком рока за који је заснован; 
2) кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа

осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју; 
3) споразумом између запосленог и послодавца; 
4) отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог; 
5) смрћу запосленог; 
6) у другим случајевима утврђеним законом. 

1. Престанак радног односа 
независно од воље запосленог и воље послодавца 

Члан 75. 

Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље
послодавца: 

1) ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог
дошло  до  губитка  радне  способности-  даном  достављања  правноснажног
решења о утврђивању губитка радне способности; 

2) ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда
или другог органа, забрањено да обавља одређене послове, а не може му се
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обезбедити  обављање  других  послова  у  Болници-  даном  достављања
правноснажне одлуке; 

3) ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у
трајању дужем од шест месеци- даном ступања на издржавање казне; 

4) ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у
трајању дужем од шест месеци и због тога мора да буде одсутан са рада-
даном почетка примењивања те мере. 

2. Отказ од стране послодавца 

Члан 76. 

Послодавац може  да  откаже  уговор  о  раду  запосленом  ако  за  то
постоји оправдани разлог који се односи на радну способност запосленог и
његово понашање и то: 

1)  ако  не  остварује  резултате  рада  или нема  потребна  знања  и
способности за обављање послова на којима ради;

2) ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са
радом;

3) ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана
истека рока мировања радног односа из члана 79. Закона о раду, односно
неплаћеног одсуства из члана 100. Закона о раду.

Послодавац може да  откаже уговор  о  раду  запосленом који  својом
кривицом  учини  неку  од  повреда  радних  обавеза  утврђених  овим
правилником или уговором о раду и то:

1) ако несавесно или немарно извршава радне обавезе;
2) ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења;
3) ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада;
4) ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или

опрему за личну заштиту на раду;
5)  ако  неблаговремено  извршава  послове  или  налоге

претпостављених;
6) ако учини повреду прописа о безбедности и здрављу на раду;
7)  због  повреде  прописа  о  заштити  од  пожара,  експлозије,

елементарних  непогода  и  штетног  деловања  отровних  и  других  опасних
материја,  као  и  повреде  прописа  и  непредузимање  мера  ради  заштите
пацијената, запослених, средстава рада и животне средине;

8)  због  одавања  пословне,  службене  или  професионалне  тајне
утврђене законом и општим актом Болнице; 

9)  због  фалсификовања  докумената,  медицинске  и  остале
документације;
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10) због  неовлашћене послуге средствима повереним запосленом за
извршавање послова и другим средствима у Болници;

11) због немарног вршења послова услед чега је дошло до нарушавања
нивоа  хигијене  радног  простора  или  пацијената,  као  и  до  могућности
наступања интрахоспиталних инфекција;

12)  због  непредузимања  мера  за  сузбијање  интрахоспиталних
инфекција;

13)  због  неблаговременог  пријављивања  или  прикривање  појаве
заразних обољења;

14)  због  ометања  овлашћеног  запосленог  у  вршењу  послова
унутрашњег надзора над стручним радом и провере квалитета стручног рада;

15)  због  пружања  погрешних  података  везаних  за  вршење  послова
унутрашњег надзора над стручним радом и провере квалитета стручног рада
запосленом који обавља те послове;

16) због непријављивања претпостављеном повреде радне обавезе или
штете причињене Болници;

17) због злостављања пацијената (физичко или вербално, недолично
или  увредљивог  понашања  према  пацијентима,  искоришћавања  физичко-
радних способности пацијената ради обављања послова који су  дужни да
обављају запослени или у приватне сврхе);

18)  због  злоупотребе  пацијената  у  циљу  кажњавања  других
пацијената, наговарања пацијената на тучу, неспречавања туче и сл.;

19)  због  материјалног  искоришћавања  пацијената  (узимање  или
позајмица новца и других ствари);

20)  због  нетачног  евидентирања  и  приказивања  радног  времена  и
резултата рада; 

21)  због  давања  нетачних  података  који  су  утицали  на  доношење
погрешних одлука  органа  Болнице,  чиме  је  оштећена  Болница или  друго
правно или физичко лице;

22) због повреда прописа о забрани вршења злостављања на раду и у
вези са радом,  у складу са законом;

23) због непрописног или непотпуног вођења, комплетирања и чувања
документације  у  складу  са  позитивним  прописима,  општим  актима  и
налозима директора;

24) због неовлашћеног издавање радних налога.

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује
радну дисциплину и то:

1)  ако  неоправдано  одбије  да  обавља  послове  и  извршава  налоге
послодавца у складу са законом;

2) ако не достави потврду о привременој спречености за рад у смислу
члана 103. Закона о раду;
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3) ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за
рад;

4) ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање
радног односа;

5) ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, на
којима је као посебан услов за рад утврђена посебна здравствена способност,
одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности;

6) због доласка на рад под дејством алкохола или употреба алкохола за
време рада- алкохолемија преко 0,0 грам/промил која се утврди два пута у
периоду  од  пет  година,  изузев  за  запослене  који  у  опису  послова  имају
управљање моторним возилом којима послодавац може да откаже уговор о
раду и након прве утврђене алкохолемије преко 0,0 грам/промил,  која има
или може да има утицај  на обављање посла (утврђује се алкотестером од
стране  комисије  коју  именује  директор  Болнице  или  дежурне  екипе
Болнице);

7)  због  доласка  на  рад  под  дејством  психоактивних супстанци  или
њихове  употреба  за  време  рада,  која  има  или  може  да  има  утицај  на
обављање посла (утврђује се помоћу одговарајућих средстава и метода- тест
за утврђивање присуства психоактивних супстанци од стране комисије коју
именује директор Болнице или дежурне екипе Болнице);

8)  због  повреда  прописа  о  заштити  становништва  од  изложености
дуванском  диму,  односно  забране пушење  у  свим  објектима  у  којима  се
обавља здравствена заштита, што укључује окружење и дворишни простор,
као и у  свим осталим радним просторијама  у  којима бораве  запослени и
другим просторијама  Болнице  (у истима  се  не  сме  пушити,  не  сме  бити
пепељара и опушака и у њима се не може осећати дувански дим);

9) због изазивања нереда и туче на раду; 
10) због неоправданог изостанка са рада најмање два узастопна радна

дана (као дан престанка радног односа узима се први радни дан по истеку
другог дана неоправданог изостанка); 

11) због неоправданог изостанка са рада у трајању од три радна дана
са прекидима у року од шест месеци;

12) због неизвршавања послова или налога претпостављених; 
13)  због  неоправданог  закашњавања  приликом  доласка  на  рад  или

ранијег одласка са рада без одобрења претпостављеног - више од 3 пута у
периоду од једног месеца;

14) због ометања једног или више запослених у процесу рада којим се
отежава извршавање радних обавеза;

15) због организовања политичких активности у Болници;
16) због прибављања материјалне повластице или користи за себе или

другог, као и примања и давања мита и других погодности у вези са радом;
17) због спавања на радном месту;
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18)  због уношења или  поседовања  алкохола  или  психоактивних
супстанци у круг Болнице;

19) због уношења оружја,  оруђа и других средстава којима се могу
нанети озледе, угрозити живот и здравље, односно нанети штета имовини
Болнице и личној имовини;

20) због упућивања корисника здравствених услуга на лечење у друге
здравствене  установе,  а  постоји  могућност  да  се  конкретна  здравствена
услуга пружи у Болници;

21) због недоличног,  насилничког или увредљивог понашање према
странкама или сарадницима;

22)  због одбијања  алкотестирања  или  тестирања  на  психоактивне
супстанце.

Послодавац  може  запосленог  да  упути  на  одговарајућу  анализу  у
овлашћену здравствену установу коју  одреди послодавац,  о  свом трошку,
ради утврђивања околности из става 3),  7) и 8) овог члана или да утврди
постојање  наведених  околности  на  други  начин  у  складу  са  овим
правилником.  Одбијање запосленог да се  одазове на позив послодавца да
изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисциплине у смислу става
3. овог члана.

Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан
разлог који се односи на потребе послодавца и то:

1) ако услед технолошких, економских или организационих промена
престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима
посла;

2)  ако  одбије  закључење  анекса  уговора  о  раду  због  измењених
уговорених услова рада у смислу члана 171. став 1. тач. 1)-5) Закона о раду.

Члан 77.

Услов за покретање поступка из чл. 76. ст. 1 тачка 1) је да запослени у
периоду  од  три  месеца  није  показао  потребна  знања  и  способности  за
обављање послова на којима ради, односно није остварио резултате рада који
се  од  њега  очекују,  ако  запослени  и  после  датих  инструкција  и  писаног
обавештења  од  стране  послодавца  и  истека  рока  од  60  радних  дана  да
побољша рад, обавља послове на незадовољавајући начин. Поступак покреће
непосредни  руководилац.  Захтев  за  покретање  поступка  доставља  се
директору.  Директор је дужан да,  по добијању захтева,  образује комисију
која је састављена од лица која имају најмање исти степен стручне спреме
одређене врсте занимања као и запослени чије се способности утврђују. Ако
у  Болници  нема  запослених  у  том  степену  стручне  спреме,  односно
занимању могу се  ангажовати и друга лица која  нису у радном односу у
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Болници. Задатак комисије је да утврди да ли запослени има потребна знања
и способности за рад на пословима на којима ради. Ако комисија утврди да
запослени  нема  потребна  знања  и  способности  директор  га  може
распоредити на друге послове. Уколико нема послова које запослени може
да обавља у односу на своје способности и знања, отказује се уговор о раду. 

Отказни  рок  у  случају  отказа  уговора  о  раду  због  неостваривања
резултата рада износи:

1) 10 дана- ако је запослени навршио до 10 година стажа осигурања;
2) 15 дана- ако је запослени навршио до 20 година стажа осигурања;
3)  30  дана-  ако  је  запослени  навршио  преко  20  година  стажа

осигурања.

Запослени може, у споразуму са Послодавцем да престане са радом и
пре истека отказног рока, с тим што му се за то време обезбеђује накнада
зараде у висини његове основне зараде увећане за минули рад.

Члан 78.

Услов  за  покретање  поступка  из  чл.  76.  ст.  3.  тачка  7) је  да  је
запосленом утврђено присуство алкохола преко 0,0 грам/ промил два пута у
периоду  од  пет  година,  изузев  за  запослене  који  у  опису  послова  имају
управљање моторним возилом којима послодавац може да откаже уговор о
раду и након прве утврђене алкохолемије преко 0,0 грам/промил, које има
или може да има утицај на обављање посла.

Присуство  алкохола-  алкотестирање  се  врши  на  следећи  начин:  на
основу случајног избора, на предлог руководиоца организационе јединице,
по налогу лица за безбедност и здравље на раду, по позиву запослених.    

Присуство алкохола утврђује се алкотестером од стране комисије коју
именује  директор  или  дежурне  екипе  Болнице  у  поступку  контроле.
Комисија  у  саставу  има  најмање  три  члана  од  којих  је  један  обавезно
здравствени радник. Након извршеног алкотестирања за сваког запосленог,
сачињава се записник који потписују чланови комисије  (односно дежурне
екипе) и запослени који је контролисан. Записник се доставља директору и
лицу за безбедност и здравље на раду. 

Лице за безбедност и здравље на раду, односно дежурни лекар, имају
овлашћење  да  удаље  са  радног  места  запосленог  код  ког  је  утврђено
присуство алкохола у проценту из става 1. овог члана, о чему обавештавају
директора Болнице. 

Члан 79.

Услов  за  покретање  поступка  из  чл.  76.  ст.  3.  тачка  8) је  да  је
запосленом утврђено присуство психоактивних супстанци што се утврђује
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тестом  за  утврђивање  присуства  психоактивних  супстанци  од  стране
комисије  коју  именује  директор  Болнице  или  од  стране  дежурне  екипе
Болнице.

Присуство психоактивних супстанци се  врши на следећи начин:  на
основу случајног избора, на предлог руководиоца организационе јединице,
по налогу лица за безбедност и здравље на раду, по позиву запослених.    

Присуство психоактивних супстанци утврђује се тестом за утврђивање
присуства  психоактивних  супстанци  од  стране  комисије  коју  именује
директор  или  од  стране  дежурне  екипе  Болнице  у  поступку  контроле.
Комисија у саставу има најмање три члана од којих је један обавезно лекар.
Након извршеног тестирања за сваког запосленог, сачињава се записник који
потписују чланови комисије (односно дежурне екипе) и запослени који је
контролисан.  Записник  се  доставља  директору  и  лицу  за  безбедност  и
здравље на раду. 

Лице за безбедност и здравље на раду, односно дежурни лекар, имају
овлашћење  да  удаље  са  радног  места  запосленог  код  ког  је  утврђено
присуство  психоактивних  супстанци,  о  чему  обавештавају  директора
Болнице.

Члан 80.

Уколико запослени  код ког је утврђено присуство алкохола, односно
психоактивних супстанци, на начин прописан чл. 78. и 79. овог правилника,
одбије да напусти радно место, лица овлашћена за удаљење запосленог са
рада,  дужна  су  да  затраже  интервенцију  Службе  обезбеђења,  односно
полиције, уколико би останак на раду запосленог могао имати за последицу
материјалну штету, повреду на раду или немогућност извршавања послова у
том делу процеса рада или би његово присуство могло угрозити физички
интегритет других запослених, пацијената и других лица.

Члан  81. 

Запосленом се не може отказати уговор о раду ако одбије да ради јер
му  прети  непосредна  опасност  по  живот  и  здравље,  због  тога  што  нису
спроведене прописане мере заштите на раду. 

Запослени не може бити одговоран за повреду радне дисциплине и
повреду радних обавеза коју је учинио ако постоје околности које искључују
његову одговорност. 

Члан 82.

Послодавац  је  дужан  да,  пре  отказа  уговора  о  раду  у  случајевима
прописаним  Законом  о  раду,  овим  правилником  или  уговором  о  раду,
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писаним путем упозори запосленог на постојање разлога за отказ уговора о
раду са конкретно утврђеним чињеницама и да му остави рок од најмање
осам радних дана  од  дана  достављања упозорења да  се  у  писаној  форми
изјасни на наводе из упозорења директора. 

Члан 83.

Послодавац је дужан да писано упозорење достави запосленом. 
Упозорење  мора  да  садржи  уочене  грешке  запосленог  у  раду,

конкретне чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за
отказ,  законски  основ  на  основу  кога  му  се  упућује  писано  упозорење  о
могућем отказу уговора о раду, као и рок за давање одговора на упозорење. 

Члан 84.

Послодавац  може  запосленом  за  повреду  радне  обавезе  или
непоштовање  радне  дисциплине  у  смислу  Закона  о  раду,  ако  сматра  да,
постоје  олакшавајуће  околности  или  да  повреда  радне  обавезе,  односно
непоштовање радне дисциплине, није такве природе да запосленом треба да
престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне једну од мера
предвиђеним законом.

Члан 85.

Запослени уз изјашњење може да приложи мишљење синдиката чији
је члан у року од осам радних дана од дана достављања упозорења.

Послодавац је дужан да размотри приложено мишљење синдиката.

Члан 86.
 

Послодавац  не  може  да  откаже  уговор  о  раду  запосленом  због
следећег: 

1) привремене спречености за рад услед болести, несреће на раду или
професионалног обољења; 

2)  коришћења  породиљског  одсуства,  одсуства  са  рада  ради  неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; 

3)  чланства  у  политичкој  организацији,  синдикату,  пола,  језика,
националне  припадности,  социјалног  порекла,  вероисповести,  политичког
или другог уверења или неког другог личног својства запосленог; 

4) деловања у својству представника запослених у складу са законом; 
5)  обраћања  запосленог  синдикату  или  органима  надлежним  за

заштиту права из  радног односа  у складу са  законом,  општим актом или
уговором о раду;
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6) достављање података или информација синдикату, а који су везани
за обављање послова на којима запослени ради. 

XI ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 87. 

Запослени има право да захтева обавештење о: 
1) питањима која се односе на послове које обавља или организациону

јединицу у којој ради; 
2) променама које се односе на његово радно ангажовање; 
3) питањима из области плата и других права из радног односа. 
Захтев из става 1. овог члана, запослени подноси у писаној форми или

упућује усмено репрезентативном синдикату. 
О захтеву из става 1. овог члана који је достављен у писаној форми,

репрезентативни синдикат се писмено обавештава у року од 30 дана од дана
пријема захтева. 

Запослени има право да саопшти своје  мишљење о свим питањима
која  се  односе  на  организацију  радног  процеса  и  послове  на  којима  је
ангажован, преко репрезентативног синдиката. 

XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ У ШТРАЈКУ 

Члан 88. 

Синдикат може организовати штрајк под условима утврђеним законом
и овим уговором. 

Послодавац  је  дужан  да,  у  договору  са  синдикатом  утврди  начин
обезбеђивања минимума процеса рада за време штрајка, у складу са актом
оснивача  о  минимуму  процеса  рада  за  време  штрајка  у  здравственим
установама. 

Члан 89. 

Организовање штрајка и учествовање у штрајку у складу са законом и
овим уговором, не представља повреду радне обавезе. 

Запослени који учествују у штрајку остварују основна права из радног
односа, у складу са законом. 
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Послодавац не може спречавати штрајк који је организован у складу
са  законом  и  овим  уговором,  нити  спречавати  запослене  да  учествују  у
штрајку. 

Послодавац  не  може  предузимати  мере  принуде  ради  окончања
штрајка  организованог  у  складу  са  законом  и  овим  уговором,  нити
предвидети повољнију зараду или друге повољније услове рада за запослене
који не учествују у штрајку. 

XIII ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 90. 

О правима,  обавезама и одговорностима из  радног односа  одлучује
директор Болнице или лице које он овласти у писаној форми. 

Члан 91.
 

Запосленом  се  у  писаном  облику  доставља  решење  о  остваривању
права, обавеза и одговорности са образложењем и поуком о правном леку. 

Решење  се  доставља  запосленом  лично,  у  просторијама  Болнице,
односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. 

Ако Послодавац није у могућности да изврши личну доставу дужан је
да  о  томе  сачини  службену  белешку,  након  чега  ће  решење  објавити  на
огласној табли Болнице. 

По истеку осам дана од дана објављивања решења на огласној табли
Болнице решење се сматра уредно достављеним запосленом. 

XIV МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Индивидуални спор

Члан 92. 

Запослени  који  сматра  да  му  је  повређено  право  из  радног  односа
може поднети директору Болнице захтев за споразумно решавање спорног
питања пред арбитром. 

Спорна  питања  решава  арбитар  кога  споразумно одређују  стране  у
спору, а из реда стручњака који је стручан за предмет спора. 
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Члан 93. 

Поступак  пред  арбитром  покреће  се  у  року  од  три  дана  од  дана
достављања решења запосленима. 

Арбитар  је  дужан  да  донесе  одлуку  у  року  од  10  дана  од  дана
подношења захтева за споразумно решавање спорних питања. 

Запосленом  коме  је  Послодавац  отказао  уговор  о  раду,  а  траје
поступак пред арбитром тим поводом, мирује радни однос. 

Члан 94. 

Ако  арбитар  у  року  од  десет  дана  од  дана  подношења  захтева  за
споразумно решавање спорних питања не донесе одлуку, решење о отказу
уговора о раду постаје извршно. 

Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог. 

Члан 95. 

Против решења којим је повређено право запосленог, или је запослени
сазнао за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је
запослени  члан,  ако  га  запослени  овласти,  може  да  покрене  спор  пред
надлежним судом у  року  од  60 од дана  достављања решења,  односно од
сазнања за повреду права. 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 96. 

Овај правилник о раду ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли Болнице.

Члан 97. 

Овај правилник престаје да важи даном ступања на снагу колективног
уговора код послодавца.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
         Прим. мр. сци мед. др Љубица Мрдаковић Тодоровић
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