
ПИТАЊА СА САВЕТОВАЊА 

ВРЊАЧКА БАЊА, 07, 08 И 09. ДЕЦЕМБАР 2016.Г. 

 

КОМОРА 

1. Како финансирати физичко-техничко обезбеђење када РФЗО Прилогом 7. 
Правилника не препознаје те трошкове, а установа (болница) нема сопствених 
средстава, а ни запослене за те послове? 
 

Oдговор: Под претпоставком да сте преиспитали неопходан ниво и вид 
физичко-техничког обезбеђења и да немате више могућности за смањење тих 
трошкова, они су везани за спровођење здравствене заштите, како у циљу 
заштите и безбедности пацијената, тако  у циљу заштите запослених и 
имовине здравствене установе. У случају да немате довољно запослених 
уговорених радника за физичко-техничко обезбеђење и да сте принуђени да за 
те послове морате да ангажујете друго физичко или правно лице, битно је 
истаћи да се ти трошкови не могу сматрати ненаменским трошењем 
средстава јер је, сходно Закону о буџетском систему, за њихов настанак 
постојао правни основ. У складу са чланом 105. истог закона регулисано је да, 
ако су одредбе других прописа у супротности са овим законом, примењују се 
одредбе овог закона.  

 
2. Како направити финансијски план,  обухватити и неизмитене обавезе из 

претходне године и план за наредну годину када је годинама маса за остале 
материјалне трошкове непромењена и иста се не повећава и поред поднетих 
иницијатива за измену уговора? Ако од укупно уговорене масе  за наредну 
годину одузмемо неизмирене обавезе из претходне године, преполовиће се та 
маса, што значи да ће  обрачунски расходи у наредној години бити мањи од 
уговореног износа за ту годину па ће РФЗО умањити средства. Како решити ту 
дубиозу? Напомињемо да сопствени приходи не могу то да покрију. 

Одговор: Овај проблем се преноси из године у годину, по нашем 
мишљењу, без икаквог законског упоришта на шта Комора констанстно 
указује. Прво, одредбе Правилника о уговарању које наводите, нису у 
сагласности са Законом о буџетском систему који каже да се на терет 
текућих трансфера приоритетно измирују пренете обавезе, друго, супротне су 
одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама којим су предвиђене казне за кашњење у плаћању и хитност у 
судском поступку принудног извршења, треће, Уредба о буџетском 
рачуноводству прописује готовинску основу за вођење пословних књига и 
састављање финансијских извештаја и четврто, прописани начин уговарања и 
фактурисања здравствених услуга губи смисао ако у уговорном односу 
призната фактура није основ за плаћање.  

3. На који начин се финансирају тропонини у ДЗ који има лабораторију и врши 
услуге за општу болницу која у свом саставу нема лабораторију? Министарство 
захтева да се раде тропонини, РФЗО не дозвољава (по номенклатури) да се 
набављају, Инспекција не дозвољава да се наплаћују. 



Одговор: Ако по номенклатури дом здравља нема право да врши одређену 
услугу, она се не може фактурисати Фонду. Ако општа болница нема 
лабораторију, по нама, она не испуњава услове за обављање делатности. 
Претпостављамо да је до овог проблема дошло раздвајањем здравственог центра 
на општу болницу и дом здравља. Било би неопходно да оснивач тај проблем реши 
преносом оснивачких права или опремањем нове лабораторије. До тада, покушајте 
да решите проблем уговором о пословно техничкој сарадњи по којем би вам 
болница партиципирала у трошковима насталим у вези са пружањем 
лабораторијских услуга осим трошкова рада јер те услуге врше уговорени радници 
у дому здравља.  

4. Јуче је стигло обавештење РФЗО да су поред сагласности министарства, 
норматива и одобреног броја у систематизацији потребна и средства за плате по 
уговору за 2016.годину. Када ће се добити нове сагласности за уговарање јер се 
зна да ће позиција плата у 2017.години бити смањена због спроведене 
рационализације? 

Одговор: Комора нема поуздан одговор на ваше питање. 
Претпостављамо да ће више детаља бити прзнато пре уговарања за 
2017.годину. 

5. РФЗО сматра да нема обавезу да измири доприносе за бенефицирани радни 
стаж из ранијег периода. Обратили смо се Министарству здравља и добили 
одговор да нису надлежни за доприносе. Допис смо послали и Комори и добили 
одговор да за ту намену треба обезбедити средства од РФЗО. На који начин 
обезбедити средства када РФЗО не признаје ове обавезе, на који начин и како их 
планирати за следећу годину и да ли их треба укалкулисати? 

 
Одговор:  Приликом подношења захтева за уплату средстава за плате 

од стране РФЗО тим захтевом су обухваћени и сви доприноси а самим тим и 
допринос за бенефицирани радни стаж. У случају да у предходном периоду 
РФЗО није уплатио допринос за бенефицирани стаж неопходно је да им се 
обратите са захтевом да изврше уплату за ове намене за протекло време за 
које није уплаћен допринос. Напомињемо да се без уплате доприноса не може и 
остварити право на бенефицирани радни стаж па сте у обавези да приликом 
сравњивања међусобних права и обавеза истакнете и износ средстава за 
допринос, како радници који су стекли то право неби били оштећени. 

 
6. Установа је у осмом месецу поднела иницијативу за анексирање уговора у 

намени „лекови у ЗУ“. Новим предрачуном који је послат на потписивање види 
се да иницијатива није прошла без обзира на позитивно мишљење Филијале. 
Узимајући у обзир да је прошло доста времена а и крај је године, шта можете да 
нам саветујете јер је већ доспео и дуг према добављачима за набављене лекове. 
Да ли постоји могућност признавања ових трошкона кроз Коначни обрачун?  

Одговор: Сматрамо да се трошкови лекова морају признати по 
коначном обрачуну у њиховом укупном износу јер су непосредно везани за 
спровођење здравствене заштите на исти начин како се признају укупни 
трошкови за издате лекове на рецепт. За остваривање права осигураника је 
ирелевантно да ли је он лек добио у апотеци или у болници. С обзиром на то да 
вам Фонд није одговорио на захтев за анексирање уговора, а да сте ви имали 



законску обавезу да и поред тога пружате континуирану здравствену 
заштиту, морате бити свесни да потписивањем коначног обрачуна који не 
уважава чињенично стање, преузимате ризик настанка дуга који нећете моћи 
да измирите. 

7. Здравствена установа (општа болница) је у спору са добављачима, па честе 
блокаде текућег рачуна доводе до пренамене средстава, које је немогуће 
„испеглати“. Да ли постоји могућност да Министарство здравља омогући 
отварање подрачуна за пренос средстава за сваку намену (лекови, енергенти, 
санитетски материјал итд) а не само за плате? 
 

Одговор: На жалост, таква могућност за сада не постоји. 
 

8. Локална самоуправа је заинтересована да организује и финансира рад лекара 
специјалиста (кардиолога, гастроентеролога, уролога, неуролога, дечјег 
физијатра) у ДЗ који покрива подручје општине са око 13000 становника и у 
својој делатности утврђеној Статутом нема организован рад поменутих 
специјалиста. Локална самоуправа би у преговорима са установом вишег нивоа 
(Клиничким центром) направила модел пословно-техничке сарадње, а ДЗ би 
обезбедио простор и опрему. Да ли постоји начин да се овај рад организује и на 
који начин ? 
 

Одговор: Постоји могућност да оснивач, у оквиру вршења оснивачких 
права, обезбеди већи обим и виши квалитет здравствених услуга на свом 
подручју. Међутим, с обзиром да вашем дому здравља на подручју са наведеним 
бројем становника, није поверено вршење специјалистичких услуга јер је 
рационалније да се оне пружају у најближој здравственој установи секундарног 
нивоа, дом здравља се не може декларисати као пружалац услуга изван своје 
надлежности. Дом здравља би, евентуално, могао да уступи слободне 
капацитете за пружање специјалистичких услуга од стране надлежне 
здравствене установе, према уговору о пословно техничкој сарадњи са 
локалном самоуправом.Укупне трошкове настале у вези са пружањем таквих 
услуга сносио би оснивач.   

 
9. Да ли имате неке информације о решавању дуга Велефарму који је био 

прихваћен као јавни дуг а затим по одлуци Министарства скинут? Како се 
понашати у том случају? 

Одговор: Према нашим сазнањима, дугове према Велефарму у стечају 
мораће да решавају саме здравствене установе, без обзира на могуће 
последице. 

10. Ако постоји уговор о текућем одржавању скенера, а тим уговором није 
обухваћена набавка резервног дела  - детектор за 4 модула, који кошта 1,6 
милиона динара, да ли се та набавка може финансирати на терет  РФЗО-а или из 
сопствених прихода? 

Одговор: По правилу, улагање у опрему којим се увећава њена 
вредност,предтавља инвестиционо одржавање које би требало да финансира 
оснивач. То значи да су таква улагања морала да се предвиде и пријаве оснивачу 
како би он, приликом израде буџета за наредну годину, планирао средства за ту 



намену. Међутим, у пракси није увек могуће предвидети веће кварове па оснивач 
често није у могућности да на терет текуће резерве обезбеди средства за 
поправку апарата. У том случају, последице трпе пацијенти који не могу да 
добију неопходну здравствену услугу по основу обавезног здравственог 
осигурања које треба да му обезбеди Фонд, а за које гарантује држава. 
Гледано нормативно правно, Законом о здравственој заштити је регулисано да 
оснивач сноси трошкове инвестиционо-текућег одржавања чиме су две 
различите врсте трошка поистовећене што уноси додатну конфузију. Фонд је 
Правилником о уговарању извукао трошкове које признаје на терет осигурања, 
а за остале га не интересује да ли ће их финансирати оснивач или установа из 
сопствених прихода. По нашем мишљењу, у ситуацији када се на терет 
средстава осигурања не финансира амортизација која би морала да буде 
калкулативни елемент цене здравствених услуга, а имајући у виду последице 
које трпе само „власници“ средстава Фонда-осигураници, док се правно не 
регулише да здравственој установи припадају и средства обрачунате 
амортизације, једино је решење да се омогући да се на терет средстава Фонда 
финансирају поправке опреме и објеката којима се они стављају у функцију 
спровођења здравствене заштите.  

11.  Да ли доктори могу да дежурају 24 часа викендом или 12 јер другачије се не 
може организовати рад? 
 
            Одговор:   Директор здравствене установе својом одлуком уводи 
дежурство као прековремени рад ако се непрекидна здравствена заштита не 
може обезбедити на други начин ( сменски рад , прерасподела радног 
времена).О временском трајању дежурства одлучује директор водећи рачуна о 
редовном радном времену запосленог као и законском ограничењу у погледу 
броја сати предвиђених за дежурство( 40 часова месчно) тако да том одлуком 
се и уређује питање дежурства током викенда и његог трајања. Запослени 
може да дежура 12 часова непрекидно као и 24 часа али је у овом другом 
случају немогуће очекивати да запослени успешно обави своје радне обавезе. 
 

12. Да ли укупан прековремени рад за здравствене раднике треба да износи 40 сати 
(сати дежурства + активна приправност) на месечном нивоу или се може 
плаћати  и изнад 40 сати? 
           
          Одговор:  Законом о здравственој заштити је утврђено да прековремени 
рад – дежурство може трајати највише 40 часова месечно с тим да то не 
значи да ће сви запослени који су у режиму дежурства тих 40 часова и 
остварити.У случају да је запослени радио дуже од 40 часова, а чиме се крши 
Закон, тај рад се мора платити без обзира што правно не би смело да се 
дешава, али је фактички рад обављен и самим  тим раднику припада адекватно 
увећање плате. 
 

13. Лекари раде скраћено (акт им предвиђа скраћено радно време). Да ли могу да 
дају изјаву да хоће да раде пуно радно време и да директор донесе одлуку о 
новом радном времену или опет радити акт о процени ризика? 
 
          Одговор:  Скраћено радно време се уводи актом по процени ризика и на 
то нема утицај запослени који такве послове обавља па ни његова изјава да не 



жели да ради скраћено радно време не може да произведе никакво правно 
дејство. Дужни сте да извршите нову процену штетних утицаја и актом о 
процени ризика на тим пословима укинете скраћено радно време. 
 

14. Да ли смемо пацијенту да пружимо услугу која је из обавезног здравственог 
осигурања, али је дефинисана и ценовником екстерних услуга? Пацијент нема 
упут већ жели да му се услуга пружи на лични захтев? 

 
Одговор: Уколико је у питању хитна услуга, не можете да је наплатите 

иако није осигураник. Ако није реч о хитној интервенцији већ се ради о услузи на 
лични захтев, неосигурани пацијент треба сам да сноси трошкове те услуге. У 
том случају је потребно да потпише изјаву да захтева услугу на лични захтев 
због тога што није обавезно осигуран и да је упознат са тим да нема право на 
рефундацију трошкова. 

 
15. Да ли због повећаног обима посла може да се врати докторка са специјализације 

и на који начин? 
 
          Одговор:  Однос запосленог који је упућен на специјализацију из 
здравствене установе је уређен Уговором о међусобним правима и тим 
уговором није предвиђено да се може прекинути специјализација због повећаног 
обима посла у установи. Имајући у виду да до застоја у обављању 
специјалистичког стажа може доћи у случајевима условно речено више силе ( 
дуготрајно боловање, породиљско одсуство и нега детета ) сматрамо да 
може се искључиво споразумно са запосленим да дође до прекида 
специјалистичког стажа. Ако радник одбије такав споразум не постоји правни 
основ да се натера да такав споразум и прихвати. 
 

16. Да ли се може ангажовати лице по уговору о привременим пословима за 
послове на којима је смањен број извршилаца по основу споразума уз исплату 
новчане накнаде?  
 
          Одговор:  Не може да се ангажује лице по уговору о привременим 
пословима на пословима на којима је смањен број извршилаца јер се ради о 
пословима трајног карактера а из редовне делатности установе. То лице 
можете ангажовати искључиво Уговором о раду под условом да до смањења 
броја извршилаца није дошло проглашавањем технолошког вишка, већ се мора 
чекати проток рока предвиђен Законом о раду. 
 

17. Установа нема организован превоз радника на посао и са посла па се накнада за 
трошкове превоза даје у висини цене месечне карте по потврди превозника. 
Послодавац тражи да запослени донесу потврду са најнижом ценом месечне 
карте без обзира што тај превозник није у стању да обезбеди адекватан превоз 
запослених на посао и са посла, а накнада није  довољна да покрије стварне 
трошкове превоза. Ако има више превозника за одређену релацију са 
различитим ценама месечне карте, да ли може послодавац да условљава 
запосленог да донесе потврду са најнижом ценом без обзира што тај превозник 
не може да организује адекватан превоз, или запослени може да донесе потврду 
другог превоуника са вишом ценом месечне карте чија цена може да покрије 
стварне трошкове превоза запосленог? 



 
          Одговор:  Обавеза послодавца да сноси трошкове доласка и одласка са 
посла запосленог не постоји овлашћење да послодавац захтева да му запослени 
доставља потврду о најнижој цени превоза а поготово не у случајевима када 
јавни саобраћај на тој релацији не функционише па се не може обезбедити 
остваривање права запосленог на превоз. Послодавац се опредељује за најнижу 
цену превоза у случају да има два или више превозника који испуњавају услове и 
обезбеђују несметан превоз запосленог од куће до посла. 
 

18. У Посебном колективном уговору за здравствене установе се каже да запослени 
може да добије неколико дана плаћеног одсуства за лечење у бањи хроничних 
реуматских и дегенеративних болести на предлог доктора медицине рада. Како 
сада у домовима здравља нема доктора медицине рада да ли такав предлог може 
дати изабрани лекар на основу документације специјалисте за те болести? 
 
          Одговор:  Посебним колективним уговором није предвиђена могућност да 
изабрани лекар на основу специјалистичких прегледа доноси одлуку  на 
упућивање на опоравак због хроничних реуматских и дегенеративних обољења, 
јер је то искључиво у надлежности доктора медицине специјалисте медицине 
рада. Тај предлог може донети и специјалиста медицине рада из друге 
здравствене установе. 
 

19. Крајем 2014.године отишла су 4 запослена у пензију (сви су били уговорени 
радници). У кадровском плану за 2014.годину није било одредбе која захтева 
писање захтева Комисији за рационализацију и нове пријеме (тачка 3 
кадровског плана).  
 Надлежна филијала је од ЗУ захтевала пријем нових радника на одређено 
време правдајући тако да ће се кадровским планом за 2015.годину решити 
радноправни статус ових радника. Како за 2015. и 2016.годину за установу није 
донет кадровски план, ови радници су и сада у радном односу на одређено 
време и за пар дана истиче им рок од 24 месеца. 
  Како решити ситуацију полазећи од чињенице да ови радници нису 
засновали радни однос по члану 37., став 1 и 2 Закона о раду (повећани обим 
посла), односно да је исте требало одмах примити на неодређено време? 
 Напомињемо да су наведени радници и сада уговорени и да чак за 3 
радника прописани норматив омогућава њихов пријем у радни однос на 
неодређено време, али то није могуће због прописаног максималног броја 
запослених по одлуци Владе. 
 Раскид уговора о раду са овим запосленима и пријем нових на одређено време 
није коректан и такав потез руководство не планира да уради. Предлажемо да се 
од Министарства здравља и РФЗО захтева продужење рока радног ангажовања 
ових запослених и тумачење да се њихов статус преведе у радни однос на 
неодређено време или поступно у зависности од природног одлива запослених 
по Одлуци о максималном броју запослених. 

 Одговор: Не постоји правни основ да РФЗО захтева од установе да 
прими запослене искључиво на одређено време. Здравствена установа је та која 
одлучује да ли је заполени закључио Уговор о раду на одређено или неодређено 
време поштујући при том постојећи кадровски план. Имајићи у виду члан 12 



Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору сви 
ваши запослени на одређено време , а који не превазилазе укупан број запослених 
на неодређено време у складу са кадровским планом су у суштини засновали 
радни однос на одређено време супротно Закону и довољно је констатовати ту 
чињеницу и Уговором о раду предвидети да је радни однос заснован на 
неодређено време, тим пре што се ради о „ уговореним  радницима“ за чије 
плате се обезбеђују средства у РФЗО. 


