
Запослени  у  дому здравља  који  рад  обављају у  сменама  немају право  на  увећану 
зараду за рад у сменама, у складу са одредбом члана 108. ст.1. тачка 2. закона о раду, ако 
општим актом није другачије одређено.

Образложење:

Законом  о  здравственој  заштити  („Службени  гласник  РС  бр.  107/2005,  72/2009)  у 
члану 75 прописано је да недељни распоред рада,  почетак  и завршетак  радног времена у 
здравственој установи се утврђује у зависности од врсте здравствене установе као и од врсте 
здравствене делатности које обављају а у складу са потребама грађана и организацијом рада 
других здравствених установа на одређеној територији.

Недељни  распоред  рада  почетак  и  завршетак  радног  времена  у  установи  утврђује 
оснивач а за здравствене установе које оснива Република-Министарство

Чланом 76. истог Закона прописано је да је здравствена установа дужна да у оквиру 
утврђеног недељног распореда рада и радног времена пружа  здравствену  заштиту  радом у 
једно,  две  или више смена,  у  складу са  делатношћу здравствене  установе о чему одлуку 
доноси директор здравствене установе. 

Чланом  2,  став  2,  Закона о  раду  („Службени  гласник  РС"  бр.  24/05  и  61/05)
предвиђено је да се одредбе овог Закона примењују на запослене у јавним службама само ако 
посебним законом није друкчије одређено.

Питање плата запослених у јавним службама као лица која се налазе у радном односу 
уређено је  Законом о платама у  државним органима и  јавним службама и  одговарајућом 
Уредбом Владе донетом на основу овог закона.

Наиме, Закон о здравственој заштити  није уредио питање начина утврђивања плата 
запослених у јавним службама у које сагласио Закону о платама у државним органима и 
јавним службама спадају и установе које се финансирају из доприноса за обавезно социјално 
осигурање.

Закон  о здравственој заштити као специјални Закон у односу  на Закон о платама у 
државним органима јавним службама не уређује питање обрачуна, исплате и прави на плату 
запослених у здравственим установама. С тога, иако Закон о здравственој заштити, одредбом 
чл. 172. упућује на примену прописа о раду  ако овим законом није другачије одређено, Закон 
о раду као општи пропис примењује се на права, обавезе и одговорности запослених али не и 
на право на накнаду за рад односно плату.

Дакле,  начин  утврђивања  плата  и осталих  примања  запослених  у  здравственим 
установама као јавним службама је уређен Законом о платама у државним органима и јавним 
службама и Уредбом која је донета на основу овог закона.

Законом о  платама у државним органима н јавним службама у („Службени гласник 
РС"  бр.  34/01  и  55/13)  уређен  је  начин  утврђивања  плата,  додатака,  накнада  и  осталих 



примања. Поред осталог, прописано је и да се плате запослених у јавним службама које се 
финансирају  из  буџета  Републике,  Аутономне  покрајине,  односно  јединице  локалне 
самоуправе,  као  и  запослених  у  јавним  службама  које  се  финансирају  из  доприноса  за 
обавезно  социјално  осигурање  (члан  1.  тачка  3.  и  4.)  одређују  множењем  основице  са 
коефицијентом са могућношћу додатка на плату.  Према члану 3.  овог Закона основицу за 
обрачун плате утврђује Влада а сагласно члану 4. Закона коефицијент изражава: сложеност 
послова, одговорност, услове рада и стручну спрему. Одредбом члана 8. став 1. овог Закона 
Влада је овлашћена да својим актом утврђује коефицијенте за обрачун и исплату плата, па је 
у реализацији овог законског овлашћења Влада донела Уредбу о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 44/01... 58/14).

Како је лекару коефицијент посла утврђен на основу сложености одговорности услова 
рада и стручне спреме која је услов за обављање одређеног посла, из наведеног произилази 
да се коефицијент посла поред осталог утврђује и на основу услова рада а један од  услова 
рада је  и  сменски рад,  што значи да  је  сменски рад,  као услов  рада пећ вреднован кроз 
коефицијент посла, односно основну плату запосленог.

Према томе, Законом о платама није предвиђено прано на додатак на плату по основу 
сменског рада (с обзиром да је рад у сменама као услов рада већ вреднован кроз коефицијент 
посла  односно  основну  плату  запосленог)  нити  је  то  право  предвиђено  Колективним 
уговором.

Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија  („Сл.  гласник  РС“,  бр.36/10  од 28.05.2010.  године)  је  у  чл.92.  предвиђено  да 
коефицијент за обрачун плате запосленог  изражава сложеност посла, одговорност,  услове 
рада и стручне спреме, а чланом 96. Предвиђени су додаци на плату и то: за рад за све дане 
празника који су нерадни, за рад ноћу, за рад недељом,  за  прековремени  рад Здравствених 
радника  (дежурство,  односно  рад  по  позиву,  односно приправност),  за  прековремени рад 
немедицинских радника и здравствених сарадника,  затим по основу времена проведеног на 
раду за сваку пуну годину рада остварен у радном односу увећаног за стаж осигурања који се 
рачуна са  увећаним  трајањем  и дневну накнаду за  повећане трошкове рада и  боравка на 
терену.

Према одлуци о примени Посебног колективног уговора за здравствене установе чији 
је оснивач Република Србија на све послодавце који обављају здравствену делатност односно 
одређене  послом  здравствене делатности („Сл.  гласник РС",  бр.42/10 од 18.06.2010. године 
овај Посебан колективни уговор се  примењује  и на послодавце  који  обављају  здравствену 
делатност,  односно  одређене  послове  здравствене  делатности  а  који  нису  учествовали  у 
његовом закључењу. Споразумом о продужењу рока важења посебног колективног уговора за 
здравствене установе чији је оснивач Република Србија предвиђено је да се важење Посебног 
колективног уговора продужава до 25.07.2013. године.

Имајући  у  виду  наведено,  произилази  да  је  рад  у  сменама,  као  услов  рада  већ 
вреднован кроз коефицијент посла, односно основну плату запосленог лекара те нема услова 
за увећање плате лекару за рад у сменама према одредбама чл. 108. ст. 1 тачка 2. Закона о 
раду.

(правно схватање усвојено на седници представника одељења радних спорова свих 
апелационих судова, одржаној 26.09.2014. године)


