
Република Србија  
Дом здравља Блаце  
Бр. 1315 
27.06.2017.год. 
Блаце 
 

На основу члана  192. а у вези са чланом 50 - 67  Закона о раду, члана 76. Закона о 
здравственој заштити, Посебног колективног уговора за здравтвене установе чији је 
осивнач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Акта о 
процени ризика на радном месту и у радној околини Дома здравља Блаце бр.1103 од 
04.06.2010. године,  Измене и допуне Акта о процени ризика на радном месту и у радној 
околини Дома здравља Блаце бр.1291 од 26.06.2017. године  и члана 21 Статута Дома 
Здравља Блаце, директор доноси   
 

ОДЛУКУ О ПОЧЕТКУ, РАСПОРЕДУ И ЗАВРШЕТКУ РЕДОВНОГ РАДНОГ 
ВРЕМЕНА И ПРЕКОВРЕМЕНОМ РАДУ У ДОМУ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

Члан 1. 

Здравствена установа дужна је да у оквиру утврђеног недељног распореда рада и радног 
времена пружа здравствену заштиту радом у једној, две или више смена, у складу са 
делатношћу здравствене установе. 

 

Члан 2. 

Пуно радно време износи 40 часова недељно. 

Посебним колективним уговором за здравствене установе одређени су послови са 
скраћеним радним временом. 

Запослени који раде скраћено радно време имају сва права из радног односа са пуним 
радним временом. 

 

Члан 3. 

Здравствена установа може да уведе прековремени рад ако организацијом рада у сменама 
или прерасподелом радног времена није у могућности да обезбеди здравствену заштиту. 

Запослени немедицински радник и здравствени сарадник који ради прековремено има 
право на увећану плату за прековремени рад, у складу са овом одлуком. 

Прековремени рад из ст. 1. и 2. овог члана се тромесечно прерачунава у слободне сате, 
уместо права на увећану плату. 
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Послодавац је дужан 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. 

Ако због потреба процеса и организације рада слободни сати не могу бити искоришћени у 
року из члана 42. став 4. овог уговора, запослени остварује право на увећану плату за 
прековремени рад, у складу са законом и Посебним колективним  уговором за здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија. 

Ако запослени не може да искористи слободне сате због престанка радног односа или 
премештаја на послове у другу радну јединицу, има право на увећану плату за 
прековремени рад. 

Члан 4. 

За време трајања дежурства здравствени радник мора бити присутан у здравственој 
установи. 

Дежурство може да се уведе ноћу, у дане државног празника и недељом. 

Одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу Дома здравља Блаце , као и по 
здравственом раднику, доноси директор здравствене установе. 

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

Приправност је посебан облик прековременог рада код којег запослени радник не мора 
бити присутан у здравственој установи али мора бити стално доступан ради пружања 
хитне медицинске помоћи у здравственим установама. 

Здравствени радници за дежурство и прековремени рад имају право на увећану зараду у 
складу са законом и прописима којима се уређује рад. 

Члан 5 

Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно. 
Недељни одмор се по правилу користи недељом. 

Због природе посла и организације рада, неке службе морају пружати услуге здравствене 
заштите и недељом. 

Запослени који раде редовно радно време недељом имају право на одмор у трајању од 
најмање 24 часа непрекидно у току наредне недеље. 

Редовни рад недељом организовати са најмањим неопходним бројем извршиоца. 

Члан 6. 

Запослени у току дневног рада имају право на одмор у трајању од 30 минута и то пре 
подне од 9.00 часова до 9.30 часова и после подне у трајању од 16.00 до 16.30. часова. 
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Члан 7. 

У циљу континуираног пружања здравствене заштите у организационим јединицама 
директор је сходно својим овлашћењима утврдио распоред, почетак и завршетак радног 
времена у Дому здравља Блаце на следећи начин: 
 

1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са 
кућним лечењем и  медицинском негом, хитном и неодложном 
медицинском и санитетским превозом, фармацеутском здравственом 
делатношћу и поливалентном патронажом), 
 

- Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва и радника; 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 
часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова; 

Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог. 

Рад у ноћној смени од 21.00 – 07.00 часова ( седам дана у недељи); 

За медицинске техничаре у смени: сменски рад се обавља од 7.00 – 19.00 и од 19.00 – 7.00 
часова по шеми 12 сати ( дневна смена) – 24 сата ( слободни) – 12 сати ( ноћна смена) – 48 
сати ( слободни). 
 

 

- Одсек поливалентне патронаже; 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 
часова; 

Суботом (недељом) рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог. 

-    Одсек кућног лечења и здравствене неге; 

Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 
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Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

-      Одсек за фармацеутско снабдевање.  

Редовно радно врме износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14,00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

-      Здравствена амбуланта Барбатовац 

Редовно радно врме износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

-      Здравствена амбуланта Горње Гргуре 

Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 

 

 
 

-      Здравствена амбуланта Међухана 

Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 
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-     Здравствена амбуланта Горња Драгуша 

Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

     2. Служба за здравствену заштиту деце и жена  

 

      -    Одсек за предшколску и школску децу 

Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 
часова; 

Суботом  рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

 Свака друга субота (недеља) од 7.00 – 14.00 часова у месецу радне за сваког запосленог. 
 

      -     Одсек за здравствену заштиту жена 

 Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 9.00 – 16,00 часова; 

Суботом рад се обавља од 9.00 – 16.00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

     3. Служба специјалистичко – консултативних делатности 
 

- Одсек за интерну медицину 

  Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 
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Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

- Одсек  пнеумофтизиолошке здравствене заштите 
 

  Редовно радно време 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 

   -     Одсек офтамолошке здравствене заштите 

 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 

      4. Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну 
дијагностику 
 

        -   Одељење за лабораторијску дијагностику 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 6.30 – 13.30 часова; 

Суботом рад се обавља од 6.30 – 13.30 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 

 

        -   Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику 

Редовно радно време износи 30 сати недељно и то; 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 13.00 часова. 

 

       5. Служба стоматолошке здравствене заштите 
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         -   Одсек за општу стоматологију 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 
часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

          

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

 

              -    Одсек за опште правне и кадровске послове 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

 Свака друга  субота  у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

             -    Одељење за економско – финансијске послове 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то; 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга  субота  у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

           -     Одељење возног парка 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова; 

Свака друга  субота  у месецу је радна за сваког запосленог. 
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За раднике у смени: сменски рад од 7.00 – 19.00 и од 19.00 -7.00 по шеми 12 сати ( дневна 
смена ) – 24 сата ( слободни ) – 12 сати ( ноћна смена ) – 48 сати ( слободни ). 

Приликом коришћења годишњих одмора или услед дужег не планираног одсуства 
запослених рад се може организовати у две смене уз поштовање фонда часова о чему се 
старају шефови одсека и одељења. 
 

             -   Одсек за одржавање 

Редовно радно време износи 40 сати недељно и то: 

Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 
часова; 

Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова; 

Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог. 
 

Члан 8.  

Овлашћено лице ( наченик, шеф, главна сестра) у складу са овом Одлуком, одређује место 
и време извршења послова радног места запосленог и смену у којој ће запослени радити у 
одређеном периоду). 
 

Члан 9. 

Обавезују се начелници и шефови служби да у претходном месецу за наредни сачине 
распоред рада запослених како би се испунио пун фонд сати из члана 7. ове Одлуке. 

Обавезује се главна сестра и шефови служби да на огласним таблама истакну распоред 
радног времена запослених. 

Обавезују се сви запослени у Дому Здравља Блаце да се придржавају напред утврђеног 
радног времена. 
 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од   01.07.2017. године 

                                                                                      

                                                                                      ДИРЕКТОР 
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                                                                                                др Радољуб Дуњић 

                                                                                             спец.  интерне медицине 

                                                                                                _____________________  
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	Здравствени радници за дежурство и прековремени рад имају право на увећану зараду у складу са законом и прописима којима се уређује рад.
	Члан 5
	Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно. Недељни одмор се по правилу користи недељом.
	Због природе посла и организације рада, неке службе морају пружати услуге здравствене заштите и недељом.
	Запослени који раде редовно радно време недељом имају право на одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно у току наредне недеље.
	Редовни рад недељом организовати са најмањим неопходним бројем извршиоца.
	Члан 6.
	Запослени у току дневног рада имају право на одмор у трајању од 30 минута и то пре подне од 9.00 часова до 9.30 часова и после подне у трајању од 16.00 до 16.30. часова.
	Члан 7.
	У циљу континуираног пружања здравствене заштите у организационим јединицама директор је сходно својим овлашћењима утврдио распоред, почетак и завршетак радног времена у Дому здравља Блаце на следећи начин:
	1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и  медицинском негом, хитном и неодложном медицинском и санитетским превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом),
	- Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва и радника;
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова;
	Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог.
	Рад у ноћној смени од 21.00 – 07.00 часова ( седам дана у недељи);
	За медицинске техничаре у смени: сменски рад се обавља од 7.00 – 19.00 и од 19.00 – 7.00 часова по шеми 12 сати ( дневна смена) – 24 сата ( слободни) – 12 сати ( ноћна смена) – 48 сати ( слободни).
	- Одсек поливалентне патронаже;
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова;
	Суботом (недељом) рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог.
	-    Одсек кућног лечења и здравствене неге;
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог.
	-      Одсек за фармацеутско снабдевање.
	Редовно радно врме износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14,00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	-      Здравствена амбуланта Барбатовац
	Редовно радно врме износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	-      Здравствена амбуланта Горње Гргуре
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	-      Здравствена амбуланта Међухана
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	-     Здравствена амбуланта Горња Драгуша
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	2. Служба за здравствену заштиту деце и жена
	-    Одсек за предшколску и школску децу
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова;
	Суботом  рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота (недеља) од 7.00 – 14.00 часова у месецу радне за сваког запосленог.
	-     Одсек за здравствену заштиту жена
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 9.00 – 16,00 часова;
	Суботом рад се обавља од 9.00 – 16.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	3. Служба специјалистичко – консултативних делатности
	- Одсек за интерну медицину
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	- Одсек  пнеумофтизиолошке здравствене заштите
	Редовно радно време 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	-     Одсек офтамолошке здравствене заштите
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	4. Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику
	-   Одељење за лабораторијску дијагностику
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 6.30 – 13.30 часова;
	Суботом рад се обавља од 6.30 – 13.30 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	-   Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику
	Редовно радно време износи 30 сати недељно и то;
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 13.00 часова.
	5. Служба стоматолошке здравствене заштите
	-   Одсек за општу стоматологију
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга субота у месецу је радна за сваког запосленог.
	6. Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове
	-    Одсек за опште правне и кадровске послове
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга  субота  у месецу је радна за сваког запосленог.
	-    Одељење за економско – финансијске послове
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то;
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга  субота  у месецу је радна за сваког запосленог.
	-     Одељење возног парка
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова;
	Свака друга  субота  у месецу је радна за сваког запосленог.
	За раднике у смени: сменски рад од 7.00 – 19.00 и од 19.00 -7.00 по шеми 12 сати ( дневна смена ) – 24 сата ( слободни ) – 12 сати ( ноћна смена ) – 48 сати ( слободни ).
	Приликом коришћења годишњих одмора или услед дужег не планираног одсуства запослених рад се може организовати у две смене уз поштовање фонда часова о чему се старају шефови одсека и одељења.
	-   Одсек за одржавање
	Редовно радно време износи 40 сати недељно и то:
	Радним данима од понедељка до петка рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова;
	Суботом рад се обавља од 7.00 – 14.00 часова и 14.00 – 21.00 часова;
	Свака друга субота (недеља) у месецу је радна за сваког запосленог.
	Члан 8.
	Овлашћено лице ( наченик, шеф, главна сестра) у складу са овом Одлуком, одређује место и време извршења послова радног места запосленог и смену у којој ће запослени радити у одређеном периоду).
	Члан 9.
	Обавезују се начелници и шефови служби да у претходном месецу за наредни сачине распоред рада запослених како би се испунио пун фонд сати из члана 7. ове Одлуке.
	Обавезује се главна сестра и шефови служби да на огласним таблама истакну распоред радног времена запослених.
	Обавезују се сви запослени у Дому Здравља Блаце да се придржавају напред утврђеног радног времена.
	Члан 10.
	Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од   01.07.2017. године
	ДИРЕКТОР
	др Радољуб Дуњић
	спец.  интерне медицине
	_____________________

