
1.      Из којих средстава треба исплаћивати синдикални додатак ? 
 

Установа нема сопствених средстава. Више од годину дана није исплаћивала 
синдикални додатак. Синдикалисти прете утужењима. Установа сматра да се 
синдикални додаци требају исплаћивати из буџетских средстава јер је Министарство 
здравља потписало ПКУ. Речено је да синдикалисти имају право на ту надокнаду и 
колика она треба да буде, а није прецизирано из којих средстава треба да се исплаћује. 

Поставља се питање: зашто се тај додатак не исплаћује из њихових 
чланарина, јер на крају крајева нису сви радници и чланови синдикалних подружница, 
што значи да не заступају интерсе свих запослених, а сопствени приход, када га има, 
припада свим запосленима.  

 
Одговор: 
Потпуно сам сагласна са изнетим ставовима да би додатак представницима 

синдиката требало да буде исплаћивана из синдикалних чланарина. 

Међутим, чланом 129 Посебног колективног уговора дефинисана је обавеза 
послодавца да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у установи, који 
припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва 
у Републици Србији, исплаћује увећану месечну плату у висини три основице за 
обрачун и исплату плата запослених у здравству, тако да за сада нема могућности да се 
исплаћује та накнада из других средстава осим „сопствених“.  

 
2.      Питање се односи на тумачење начина на који се врши обрачун основне 

вредности радног сата.  
 

Да ли недељни фонд сати рада запосленог који ради краће од 40 сати недељено  
(30,35,36, 37 – скраћено радно време) утиче на утврђивање вредности радног сата као 
полазне основе при обрачуну плате у смислу да је та вредност већа уколико је недељни 
фонд сати рада мањи? Какав је утицај недељног фонда сати рада на обрачун плата 
различитих запослених којима је Уредбом прописан исти коефицијент радног места?  
Да ли увећавањем вредности радног сата, сразмерно краћем недељном фонду  сати 
рада запосленог, долази до двоструког вредновања услова рада који елемент је 
садржан у коефицијенту за обрачун плате (поред сложености  послова, одговорности 
и стручне спреме - члан 4. Закона о платама у  државним органима и јавним 
службама)?  
 У здравственој установи, у којој се обрачун плата врши на бази 40-сатне радне 
недеље за све запослене, у складу са прописима који изједначавају скраћено са пуним 
радним временом, води се више судских поступака по тужбама лекара чији је недељни 
фонд сати 35 и 36. Одлуке Апелационог суда у Београду нису идентичне, у неким 
случајевима је одлучено да се при обрачуну плата (како редовне тако и додатака) врши 
полазећи од 40-часовне радне недеље, а у неким се као исправан, утврђује начин 
обрачуна основне вредности радног сата на бази 36-сатне радне недеље. У случају да 
се обрачун плата не врши на бази 40-сатне радне недеље за све запослене, запослени 
који имају најкраћи недељни фонд радних сати, оствариће највеће износе додатака по 
основу дежурства, приправности, ноћног рада, рада недељом и на државни празник, у 
односу на запослене са истим коефицијентом и 40-сатном радном недељом.  
 

Oдговор: 
 



Основице за плату запослених у здравственој делатности утврђује Влада својим 
закључцима и то као јединствену основицу. 

Посебним колективним уговором чланом 91 дефинисани су елементи за 
утврђивање плате. Основну плату запосленог чини производ основице за обрачун плата 
и коефицијента по Уредби о коефицијентима  и корективног коефицијента (који се 
користи у примарној заштити) за пуно радно време. Основна плата припада 
запосленом који ради пуно радно време или радно време које се сматра пуним 
радним временом.  

На основу изнетог, мишљења сам да се непуно радно време (скраћено радно 
време) мора свести на пуно радно време, а вредност сата је јединствена и утврђује се на 
основу пуног радног времена (основица 2.439,27 : 168 – фонд сати за јули). 

У ставу 4 члана 91 ПКУ речено је да се основна плата и додаци на плату  
рачунају на просечан фонд часова рада од 174 месечно. 

Уколико плате обрачунавате на основу стварног фонда сати, онда ћете 
вредност сата утврђивати на основу  стварног фонда сати, а ако плате 
обрачунавате на основу просечног фонда сати (сматрам да је то лошије решење), 
вредност сата утврђујете на основу просечног фонда сати. Број сати у сваком 
случају сводите или на стварни фонд сати или на просечан фонд сати. 
  

 
3.      На почетку 2016.године, стање на контима је: 

-          31171200 – пренета неутрошена средства за посебне намене          3.410.815 
потражује 

-          32131200 – дефицит из ранијих година                                              3.843.768 
дугује 

Да ли ова два износа могу да се пребију ставом: 
-          311312200 (31171200)                 3.410.815 

дугује 
-          32131200                   3.410.815 

потражује 
 

Oдговор: 

Правилником о контном плану није утврђено правило покрића дефицита, али 
сигурно је дефицит не може да се покрива у току израде Завршног рачуна. Мишљења 
сам да дефицит из ранијих година може да се покрива из средстава на конту 321311 – 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година уз одлуку Управног 
одбора. 

У овом случају прво би требало проверити која су то средства на конту 311712 - 
Пренета неутрошена средства за посебне намене, однoсно, из којих извора су настала. 
Уколико је дефицит настао као последица обрачуна амортизације на терет расхода, а на 
конту 311712 се налазе та средства пренета са конта 311519 – Остали извори новчаних 



средстава, онда сам мишљења да уз Одлуку органа управљања може да се изврши 
покриће дефицита на предложени начин.           
 

4.      Путем јавне лицитације, продато је злато које је ранијих година коришћено као 
зубни материјал. Како спровести књижење? Да ли књижити као приход – 
класа 7, или примања – класа 8? 

 
Где ћете књижти приход од продатог злата , зависи од тога где сте књижили залиху 

тог злата.  
• Уколико сте књижили залиху на  022200 – Залихе потрошног материјала, јер је 

то стоматолошки материјал, онда ће приход бити прокњижен на конту 742000- 
Приходи од продаје добара и услуга, одн на конту 742373 – Приходи 
индиректних корисника РФЗОа од додатних активности. 

• Уколико сте залихе зубног злата књижили на конту 013111-Злато као 
драгоценост, онда треба приход од продаје књижити на конту 831100 – Примања 
од продаја драгоцености. 

Мишљења сам да залихе није требало књижити на драгоценостима, јер по 
Правилнику о стандардном класификационом оквиру на конту 013100 – драгоцености 
књижи се вредности драгог камења и племенитих метала (дијаманти, немонетарно 
злато, платина и сребро) које се не користи као непосредни инпут у процесу 
производње, уметничких слика, скулптура и осталих предмета који имају статус 
уметничког дела или антиквитета, као и вредности накита који је начињен од другог 
камена и племенитог метала . 

На конту драгоцености сте могли да књижите ако сте зубно злато дали на топњеље 
у златару и добили злато у плочицама велике чистоће и као такво га продали. 

Такође сам мишљења да је најправилније да сте ово злато продали Народној банци 
Србије. 
 


