
ПИТАЊА ЗА ПРАВНИКЕ 
 

1. Који додатни коефицијент за руковођење припада по Уредби о коефицијентима за 
здравство, помоћнику директора за немедицинска питања? 
 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у  јавним  службама у делу 
који се односи на додатке за руковођење а у области здравства не прави разлику 
између помоћника директора за немедицинска питања и других помоћника па им 
самим тим припада исти коефицијент. Уредба прави разлику у висини додатка у 
зависности од врсте здравствене установе тј. да ли се ради о дому здравља, 
апотеци, општој и специјалној болници или клиничком центру и  у зависности од 
тога постоје 3 коефицијента и то 1,63, 1,84 и 2,04. Пошто се из питања не види у 
којој здравственој установи помоћник директора за немедицинска питања ради 
нисмо у могућности да прецизно утврдимо који од ова 3 коефицијетнта му 
припада. 
 

2. Ако радник не може да користи годишњи одмор јер нема замену и сагласан је са 
тим, али не жели слободне дане јер их има превише, да ли постоји начин да му се 
исплати годишњи одмор? 
 

 Годишњи одмор је неотуђиво право запосленог и тог права се запослени не може 
 одрећи. Међутим постоје ситуције и случајеви када је запосленом онемогућено 
 да користи годишњи одмор и у таквим случајевима запослени има право на 
 накнаду штете. Штета се утврђује, а што је и судска пракса у висини накнаде 
 плате за  наведени месец кад је запослени требао или морао да користи годишњи 
 одмор.  
 

3. Да ли седиште дома здравља мора да буде у месту које је регистровано као 
општина или може да буде у месту које је прометније јер је туристичко? Уколико 
може, на који начин се мења седиште дома здравља. 
 
Седиште дома здравља је по правилу у седишту општине и до сада немамо сазнања 
да је то питање било где другачије решено. Међутим о седишту дома здравља 
одлучује оснивач па самим тим може и да одреди да је седиште у неком другом 
општинском месту а не у самој општини. То питање се решава статутом дома 
здравља а о чему се извештава трговински суд.  
 

4. Које ресорно Министарство је задужено за доношење аката везаних за награђивање 
и процену плата нездравствених радника. 
 
Не постоји министарство надлежно за доношење аката којима се вреднује рад и 
послови нездравствених радника запослених у здравству. Као и за све запослене у 
здравственим установама и на нездравствене раднике се примењује Закон о 
платама у јавним службама и Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата. 


