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ПРАВИЛНИК О РАДНИМ ОДНОСИМА

Брчко, фебруар 2014. године

На основу члана 92. Закона о раду Брчко дистрикт БиХ («Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ» број 19/06, 19/07, 25/08 и 20/13), члана 74. Закона о здравственој
заштити Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 38/11 и
9/13) и члана 28. Статута ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ, број:
05-УО-14/13, Управни одбор ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ , на
XXIII сједници одржаној 27.2.2014. године, доноси

ПРАВИЛНИК О РАДНИМ ОДНОСИМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
1) Овим Правилником о радним односима (у даљем тексту: Правилник) уређују
се права и обвезе запосленика у ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко
дистрикт БиХ (у даљем тексту: Здравствени центар), поступак и мјере за
заштиту достојанства запосленика, као и друга питања у вези с радом за која
је то законом прописано.
2) Послодавац у смислу одредаба овог Правилника је Здравствени центар као
правна особа која запошљава радника и за коју радник у радном односу
обавља одређене послове.
3) Запосленик у смислу одредаба овог Правилника је физичка особа која у
радном односу обавља одређене послове за Здравствени центар као
послодавца.
Члан 2.
1) Организација рада и систематизација послова у Здравственом центру, те
питања плата, додатака на плате и друга материјална права запосленика
уређују се посебним општим актима у складу са законом, другим прописима
и колективним уговором који обавезује Здравствени центар.
2) Правилници из става 1. овог члана заједно с одредбама овог Правилника
основа су за утврђивање одредби уговора о раду за појединог запосленика.
Члан 3.
Изрази који се користе у овом Правилнику, а који имају родно значење, без
обзира јесу ли кориштени у мушком или женском роду, обухваћају на једнак начин
мушки и женски род.
Члан 4.
1) У радном односу послодавац и запосленик дужни су придржавати се
одредаба Закона о раду и других закона који су на снази и општих аката
Здравственог центра.
2) Запосленик је обавезан уговором о раду преузете послове обављати личним
радом, законито, савјесно и стручно, у складу са стручним и дисциплинским
правилима која проистичу из организације рада и правила струке, те налогом

22

послодавца односно овлаштених особа послодавца у складу с природом и
врстом рада, штитећи притом послове и интересе послодавца.
3) Запосленик је дужан школовати се, образовати, оспособљавати и
усавршавати за рад кроз посебне облике унапређења знања и вјештина у
Здравственом центру или изван ње, у складу са потребама рада, те
унапређивати своја знања и вјештине у свакодневном раду.
4) Послодавац је обавезан запосленику дати посао, за обављени рад исплатити
му плату и омогућити му остваривање других права утврђених законом,
другим прописима и општим актима Здравственог центра.
5) Послодавац, уз пуно поштивање права и достојанства запосленика, гарантује
могућност извршавања својих уговорних обвеза све док рад и понашање
запосленика не штети пословању и угледу послодавца и док његов успјех на
раду и привредне прилике то допуштају.

II. СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О РАДУ
1. Уговор на неодређено и на одређено вријеме
Члан 5.
О потреби запошљавања радника одлучује директор Здравственог центра као
особа одговорна за организацију рада Здравственог центра, по властитој процјени или
на приједлог руководиоца организационе јединице, а све у складу са Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и Правилником о
запошљавању.
Члан 6.
1)
Радни однос заснива се уговором о раду.
2)
Уговор о раду садржи одредбе прописане Законом о раду.
3)
Уговор о раду закључује директор као особа која представља и заступа
Здравствени центар.
4)
Директор по потреби може овластити другу особу за закључење уговора о
раду, у складу са законом и Статутом.
5)
Права и обвезе послодавца и запосленика из уговора о раду, закона,
других прописа, колективног уговора и општих аката остварују се од дана када
је радник почео радити односно од дана када је радник почео радити на радном
мјесту на које је распоређен одлуком директора Здравственог центра у складу са
чланом 37. Одлуке о оснивању Здравственог центра.
6)
Ако одредбе уговора о раду упућују на примјену појединих одредаба овог
или других опших аката Здравственог центра, те одредбе постају саставни дио
уговора о раду.
Члан 7.
1)
Уговор о раду може се склопити с особом која поред услова утврђених
законом, испуњава и посебне услове.
2)
Посебни услови одређени су законом, другим прописом, колективним
уговором и Птравилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста Здравственог центра.
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3)
Избор кандидата за заснивање радног односа врши се у складу са
Правилником о запошљавању Здравственог центра.

Члан 8.
1)
Прије ступања радника на рад послодавац је дужан омогућити раднику да
се упозна с прописима у вези са радним односима те га је дужан упознати с
организацијом рада, заштитом здравља и сигурности на раду, а одредба да је
радник у цијелости с тим упознат уноси се у писани садржај уговора о раду.
2)
Склапањем уговора о раду радник потврђује да је упознат с чињеницама
из става 1) овог члана.
Члан 9.
Уговор о раду склапа се у правилу на неодређено вријеме.

Члан 10.
1)
У складу са законом, другим прописом и колективним уговором, радни
однос се може засновати и на одређено вријеме.
2)
Радни однос на одређено вријеме склапа се у случајевима кад је престанак
радног односа унапријед утврђен објективним разлозима који су правдани
роком, извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, и то :
a) сезонских послова,
b) замјене привремено одсутног радника,
c) рад на одређеном пројекту,
d) привременог повећања обима послова.
3)
Уговор о раду на одређено вријеме престаје истеком времена односно
престанком другог разлога због којег је закључен, а не може се се закључити на
период дужи од двије (2) године.
2. Именовања на реизборна радна мјеста
Члан 11.
1)
Реизборна радна мјеста утврђена Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Здравственог центра попуњавају се
у складу са Правилником о запошљавању.
2)
Након проведене процедуре из става 1) овог члана изабрану особу
одлуком именују на реизборну позицију директор Здравственог центра.

III. ПРЕМЈЕШТАЈ
1. Привремени и трајни премјештај
Члан 12.
1)
Запосленик може по потреби-привремено или трајно бити премјештен на
друго радно мјесто унутар Здравственог центра, али само унутар исте стучне
спреме, исте или приближне сложености послова.
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2)
Привремени премјештај запосленика врши се у случајевима привременог
повећања обима посла и замјене одсутног запосленика, у облику писменог
обавјештења запосленика који се привремено премјешта издатог од стране
директора Здравственог центра или руководиоца основне организационе
јединице.
3)
Трајни премјештај запосленика врши се на упражњено радно мјесто у
Здравственом центру, под условом да исти испуњава услове прописане за
упражњено радно мјесто и услове из става 1) овог члана.
4)
Трајни премјештај запосленика из става 3) овог члана рјешењем врши
директор Здравственог центра.
5)
Запосленик који обавља послове који су му додијељени премјештајем има
право на плату и друга материјална давања у складу са систематизацијом радног
мјеста и коефицијентом сложености послова за радно мјесто на које је
премјештен.
6)
У случају када је плата на новом радном мјесту нижа од плате коју је
запосленик имао на свом радном мјесту, запосленик задржава право на плату и
друга материјална давања претходног радног мјеста.
2. Вршилац дужности
Члан 13.
1)
Директор Здравственог центра именује вршиоце дужности за реизборна
радна мјеста утврђена Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Здравственог центра, до попуњавања тих радних
мјеста у складу са Правилником о запошљавању Здравственог центра.
2)
Вршилац дужности из става 1) овог члана мора испуњавати услове радног
мјеста утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Здравственог центра.
3)
Вршилац дужности из става 1) овог члана не може бити именован на
период дужи од 6 мјесеци.
4)
Изузетно из става 3 овог члана вршилац дужности може бити именован
на још 6 мјесеца, уколико из оправданих разлога није извршена попуна
реизборних мјеста

IV. ПРОВЈЕРАВАЊЕ СТРУЧНИХ И РАДНИХ СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЕЛНИКА И
ПРОБНИ РАД

1. Претходно провјеравање стручних и радних способности

Члан 14.
Стручне и радне способности радника за поједине послове могу се провјеравати
прије склапања уговора о раду, а у складу са Правилником о запошљавању
Здравственог центра.

2. Пробни рад
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Члан 15.
1)
Приликом склапања уговора о раду може се уговорити пробни рад.
2)
У току пробног рада запосленик обавља оне послове за које је склопио
уговор о раду и то у обиму и трајању неопходном да се утврде и оцијене његове
стручне способности.
3)
Период пробног рада започиње непосредно по ступању на рад
запосленика и обухвата период увођења у посао и период извршења задатака.

Члан 16.
Пробни рад може трајати најдуже:

1)
-

три мјесеца: за радна мјеста за која је општи услов основа школа и за
радна мјеста за која је општи услов средња стручна спрема;
- шест мјесеца: за радна мјеста за која је општи услов виша стручна спрема
и за радна мјеста за која је општи услов висока стручна спрема
изузев приправника гдје се дужина приправничког стажа рачуна као пробни рад.
2)
Пробни рад може се изузетно продужити због објективних разлога
(болест и сл.) за онолико времена колико је запосленик био одсутан, ако је био
одсутан најмање 10 дана.

Члан 17.
1)
Непосредно претпостављени запосленик или друга особа коју директор
Здравственог центра овласти а која мора имати најмање исти степен образовања
као и запосленик на пробном раду, одређује се као ментор одговоран за увођење
у посао.
2)
Директор Здравственог центра формира трочлану Комисију за
оцјењивање пробног рада, а један од чланова комисије је ментор.
3)
Оцјењивање се врши оцјенама ≪задовољио≫ и ≪није задовољио≫ .
4)
У случају позитивне оцјене запосленик наставља са обављањем радних
обавеза.
5)
У случају негативне оцјене, запосленику престаје радни однос без права
на накнаду због отпуштања у складу са законом, уз отказни рок од седам дана,
који мора бити образложен.
6)
Уколико запосленик откаже уговор о раду у пробном року или га откаже
послодавац у складу са ставом 1. овог члана, отказни рок је седам дана.

Члан 18.
V. ЗАШТИТА ЖИВОТА, ЗДРАВЉА И ПРИВАТНОСТИ ЗАПОСЛЕНИКА
1. Заштита и сигурност на раду
Члан 19.

66

1)
У провођењу мјера заштите на раду послодавац и запосленик обвезни су
се придржавати Закона о заштити на раду, других важећих прописа, колективног
уговора и општих аката Здравственог центра.
2)
Послодавац обвезно осигурава заштиту здравља и сигурности на раду, а
нарочито: одржава уређаје и опрему, мјесто рада и приступ мјесту рада,
примјењује мјере заштите здравља и сигурности радника, спрјечава опасност на
раду, обавјештава раднике о опасности на раду и оспособљава их за рад на
сигуран начин, те проводи остале прописане мјере заштите на раду.

Члан 20.
Обавеза сваког запосленика је учествовати у проведби система заштите на раду те у
свакодневном раду примјењивати правила заштите на раду, законе и друге прописе.

2. Заштита живота и здравља
Члан 21.
1)
У обављању својих свакодневних послова запосленик је дужан радити с
дужном пажњом и на начин којим не угрожава свој живот или здравље као и
здравље и живот других радника, те сигурност опреме.
2)
О сваком уоченом недостатку односно могућој опасности запосленик је
дужан без одгађања обавијестити запосленика задуженог за одржавање и
сигурност радног простора и опреме.

Члан 22.
1)
Приликом склапања уговора о раду и за вријеме трајања радног односа,
запосленик је дужан обавијестити послодавца о болести или другој околности
која га онемогућује или битно омета у извршењу уговорених послова или која
угрожава живот или здравље других радника с којима ради.
2)
О привременој неспособности за рад запосленик је дужан што је прије
могуће обавијестити надређеног запосленика, а најкасније у року од три дана
дужан је доставити љекарску потврду о привременој неспособности за рад и
њеном очекиваном трајању.
3)
Независно од законских обавеза доставе послодавцу љекарске потврде о
привременој неспособности за рад и извјешћа о окончању исте које издаје
овлаштени љекар, запосленик је дужан телефонски или на други прикладан
начин обавијестити надређеног запосленика о привременој неспособности за
рад, а најкасније у року од 24 сата од тренутка његовог сазнања о тим
чињеницама, како би се могао благовремено уредно организовати процес рада.
4)
Пропуст благовременог извршења обавеза из овог члана представља
повреду обавеза из радног односа.
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3. Заштита приватности запосленика

Члан 23.
1)
Запосленик је обвезан доставити послодавцу све личне податке, као и
измјене достављених података, потребне за вођење евиденција рада и других
евиденција одређених законом или другим прописом, те податке потребне ради
остваривања права и обвеза из радног односа, односно у вези са радним
односом, а нарочито: за обрачун плате и пореза на доходак и одређивање личних
одбитака, податке о школовању и одређеним специјалистичким знањима, о
уговорној забрани такмичења са претходним послодавцем, податке о положеним
стручним испитима, здравственом стању и степену инвалидности, адреси
становања, промјени презимена, броју дјеце и здравственом осигурању дјеце,
податке потребне за заштиту мајчинства и друге податке потребне за
остваривање права и обвеза из радног односа или у вези с радним односом.
2)
Подаци из претходног става су тајни.
3)
Особа овлаштена за прикупљање, кориштење и доставу података из става
1. овог члана трећим особама када је то одређено законом или другим прописом
је запосленик запослен у Служби за људске ресурсе што се уређује уговором о
раду.
4)
Особа из претходног става мора брижљиво чувати податке које сазна у
обављању своје дужности овлаштене особе за прикупљање, кориштење и
доставу података из става 1. овог члана трећим особама.
5)
Директор именује особу која је осим њега овлаштена надзирати да ли се
лични подаци радника прикупљају, обрађују, користе и достављају трећим
особама у складу са законом, а која мора податке које сазна у обављању те своје
дужности брижљиво чувати.
6)
Запосленици који не доставе податке из става 1. овог члана сами сносе
штетне посљедице тог свог пропуста.

VI. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА САМОСТАЛАН РАД

1. Приправници
Члан 24.
1)
Уговор о раду може се закључити с приправником ради оспособљавања
за самосталан рад, на онолико времена колико траје приправнички стаж
прописан за занимање на које се односи, и једна копија уговора се подноси
надлежном Заводу за запошљавање у року од 5 дана од дана његовог
закључивања ради евиденције и контроле.
2)
Приправник је особа која је завршила средњу школу, вишу школу или
факултет, која по први пут заснива радни однос у том занимању, а која треба да
положи стручни испит, односно којој је потребно претходно радно искуство у
њеном занимању или професији.
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3)
Приправницки стаж за особе које нису здравствени радници односно
здравствени сарадници траје, за приправнике са:
а) високом струцном спремом 12 мјесеци,
б) вишом струцном спремом 9 мјесеци,
ц) средњом струцном спремом 6 мјесеци,
поцев од дана закљуцивања уговора о обављању приправницког стажа.
4)
Здравствени радник односно здравствени сарадник обавља приправнички
стаж у трајању од 12 мјесеци за високу стручну спрему и шест мјесеци за средњу
стручну спрему.
5)
Изузетно од става 4) овог члана, доктори медицине, доктори
стоматологије, магистри фармације и лица са завршеним факултетом
здравствених студија који су студиј медицине, студиј стоматологије, студиј
фармације и здравствени студиј обавили по болоњском процесу, не обављају
приправнички стаж.
6)
Приправнички стаж се изводи по програму, кроз практичан рад и под
непосредним надзором овлаштеног радника односно сарадника који је провео
најмање три године у струци.
7)
Уговор о раду с приправником склапа се на одређено вријеме за вријеме
трајања приправничког стажа, кроз које вријеме одређена стручна особа
организује и прати његов рад према плану и програму и својим потписом
овјерава приправнички стаж у приправничкој књижици.
8)
За вријеме трајања приправничког стажа приправник има право на 80%
плате послова радног мјеста на које се прима.
9)
Провођење процедуре избора приправника врши се у складу са
Правилником о запошљавању.

2. Стручно оспособљавање за рад (волонтерски рад)
Члан 25.
(1) Ако је стручни испит или радно искуство услов за обављање послова одређеног
занимања, послодавац може лице које заврши школовање за такво занимање примити
на стручно оспособљавање за самосталан рад, без заснивања радног односа
(волонтерски рад).
(2) Волонтером се сматра лице које након завршене средње школе, више школе или
факултета по први пут ради у том занимању.
(3) Уговор о волонтерском раду се закључује у писаној форми на дан почетка рада
волонтера и по један примјерак доставља се надлежном органу за запошљавање
надлежном Фонду ПИО у року од пет дана од дана његовог закључивања, ради
евиденције и контроле.
(4) Период волонтерског рада рачуна се у приправничку праксу и радно искуство као
услов за рад на одређеним пословима.
(5) За вријеме волонтерског рада, волонтер нема право на зараду.
(6) Послодавац осигурава инвалидско осигурање волонтеру у случају повреде на раду
или професионалне болести у складу са посебним прописима.
(7) Волонтер има право на здравствено осигурање како је то регулисано прописима о
здравственом осигурању незапослених лица.
(8) Волонтер има право на дневни одмор у току рада, одмор између два радна дана и
седмични одмор.
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9)
Провођење процедуре избора приправника врши се у складу са Правилником о
запошљавању.

ВИИ. РАДНО ВРИЈЕМЕ
1. Распоред радног времена
Члан 26.
1)
Седмично радно вријеме распоређено је на пет дана у седмици, од
понедјељка до петка.
2)
За посебне послове који се обављају у смјенском раду или послове који
захтијевају другачији распоред дневног, односно седмичног радног времена,
послодавац може одредити другачији дневни или седмични распоред
3)
Запосленици морају бити обавијештени о распореду или промјени
распореда радног времена најмање седам дана унапријед, осим у случају хитног
прековременог рада.

Члан 27.
Ради трајног и несметаног пружања здравствене заштите грађанима, директор
Здравственог центра одлучује о:
- организовању хитне медицинске помоћи непрекидно кроз 24 сата,
- радном времену у појединим организационим јединицама,
- организирању рада у смјенама,
- двократном радном времену или о помицању радног времена према потребама
грађана,
- у случајевима и условима прерасподјеле радног времена у току године.

2. Пуно и непуно радно вријеме
Члан 28.
1)
Пуно радно вријеме износи 40 сати седмично.
2)
Рад у непуном радном времену уговара се у складу са потребама и
интересима Здравственог центра, а у складу са законом и другим прописима.

3. Скраћено радно вријеме
Члан 29.
1)
На пословима на којима ни уз примјену мјера заштите на раду није
могуће заштитити запосленика од штетног утјецаја, радно вријеме скраћује се
размјерно штетном утјецају услова рада на здравље и радну способност
запосленика.
2)
Послови из претходног става су послови одређени посебним прописом.
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3)
До доношења прописа из претходног става, пословима из става 1. овог
члана сматрају се послови:
а) с отвореним изворима ионизирајућег зрачења,
б) интравенозна апликација цитостатика,
ц) рад на Одсјеку за психијатрију и Центру за ментално здравље са
ментално
едукативно-рехабилитационим центром
4)
За послове из става 3. тачка а) и б) овог члана одређује се скраћено радно
вријеме на на 30 сати седмично.
5)
За послове из става 3. тачка ц) овог члана одређује се скраћено радно
вријеме на 35 сати седмично
6)
Запосленик је обвезан у преосталом времену до пуног радног времена
обављати друге послове који немају природу послова из става 1. овог члана, ако
је то одређено колективним уговором или уговором о раду.
7)
Запосленик који ради на пословима из става 1. овог члана не смије на
таквим пословима радити прековремено нити се смије на таквим пословима
запослити односно обављати послове код другог послодавца.
8)
При остваривању права на плату и других права из радног односа или у
вези с радним односом, скраћено радно вријеме из става 1. овог члана
изједначује се с пуним радним временом.

4. Прековремени рад
Члан 30.
1)
У случају више силе, изненадног повећања обима посла или у ванредним
околностима, запосленик је дужан на писани захтјев директора, радити дуже од
пуног радног времена, али највише до дванаест (12) додатних сати седмично,
тако да укупан број радних сати седмично износи педесет два (52) сата.
2)
У случају да прековремени рад запосленог траје дуже од три (3) седмице
непрекидно или више од десет (10) седмица током календарске године,
послодавац обавјештава инспектора рада.
3)
Потребу за прековременим радом утврђују шефови организационих
јединица Здравственог центра и подносе приједлог директору Здравственог
центра, у којем наводе основаност потребе за прековременим радом, врсту и
обим посла и имена запосленика чији прековремени рад се предлаже, те трајање
прековременог рада.
4)
Након што утврди основаност приједлога из става (3) овог члана директор
Здравственог центра доноси Одлуку о прековременом раду.
5)
Радник задужен за евиденцију радног времена дужан је и прије наступа
околности из претходног става овог члана обавијестити директора о могућности
наступа тих околности, како би се прековремени рад у складу са могућностима
послодавца благовремено свео у оквире из става 1. овог члана.
6)
Запосленик може на захтјев послодавца, уз дату писмену сагласност
запосленика, радити прековремено још највише до десет (10) сати седмично, а
највише три стотине (300) сати у току календарске године.
7)
Трудница, мајка, односно усвојилац с дјететом до једне (1) године живота
и самохрани родитељ односно усвојилац с дјететом до двије (2) године живота,
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може да ради прековремено ако да писмену изјаву о добровољном пристанку на
такав рад.
8)
За сате прековременог рада запосленик има право на кориштење
слободних дана или увећање сатнице у висини прописаној Правилником о
платама, накнадама плата о осталим материјалним правима запослених
Здравственог центра.
9)
Слободни сати/дани из става 6) овог члана морају се искористити у
периоду од 30 дана од дана када су остварени прековремени сати.

5. Прерасподјела радног времена
Члан 31.
1)
Ако природа посла то захтијева, радно вријеме може се прерасподијелити
тако да у току једног раздобља траје дуже, а у току другог раздобља краће од
пуног радног времена, у складу са законом.
2)
Прерасподијељено радно вријеме не сматра се прековременим радом.
3)
Просјек радног времена током четири мјесеца прерасподијељеног радног
времена не може бити дужи од четрдесет два (42) сата седмично.
4)
Услови и начин прерасподјеле радног времена утврђују се одлуком
директора.

6. Приправност и дежурство
Члан 32.
1)
Ради осигурања трајног и несметаног пружања здравствене заштите, у
Здравственом центру се може увести рад у дежурству и у приправности, као
посебан услов рада.
2)
Програм дежурства и приправности утврђује директор или руководилац
основне организационе јединице, а исти се, у правилу, утврђује за раздобље од
једног календарског мјесеца најкасније пет дана унапријед.
3)
Дежурство је облик рада када запосленик мора бити присутан у
Здравственом центру након редовног радног времена, односно вријеме у којем је
спреман (расположив) обављати послове према упутама послодавца, на мјесту
гдје се његови послови обављају или другом мјесту које одреди послодавац.
4)
Вријеме које запосленик проведе у дежурству сматра се радним
временом. Примопредаја службе након дежурства мора бити унутар 30 минута
по престанку дежурства, које вријеме се не рачуна у радно вријеме
5)
Приправност је облик рада када запосленик не мора бити присутан у
Здравственом центру, али мора бити доступан ради обављања хитне медицинске
помоћи.
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6)
Приправност је вријеме у којем је запосленик приправан одазвати се
позиву послодавца за обављање послова, ако се укаже таква потреба, при чему
се запосленик не налази на радном мјесту гдје се његови послови обављају нити
на другом мјесту које му је одредио послодавац.
7)
Запосленик који је у приправности обавезан је одазвати се на позив
послодавца без одгађања и доћи на радно мјесто, најкасније у року од једног
сата.
8)
Вријеме у којем је запосленик приправан одазвати се на позив за
обављање послова -приправност не сматра се радним временом.
9)
Вријеме приправности и дежурства, као и висина накнаде за исте уређују
се Правилником о платама, накнадама плата и осталим материјалним правима
запослених Здравственог центра.
7. Рад по позиву
Члан 33.
1)
Рад по позиву, као посебан облик рада, може се користити у
Здравственом центру кад настане проблем из садржаја рада њене дјелатности
који присутни запосленици не могу ријешити, нити се рјешавање проблема може
одгодити, а није одређена приправност.
2)
Рад по позиву осим директора може наложити и руководилац
организационе јединице у којој се рад треба обавити, а након примљене
обавијести о потреби рада по позиву.
3)
Вријеме које радник проведе обављајући послове по позиву, сматра се
прековременим радом.

Члан 34.
1)
Ноћни рад је рад запосленика којег неовисно о његовом трајању
запосленик обавља у времену између 22 сата навече и 6 сати ујутро идућег дана.
2)
Ако је рад организован у смјенама које укључују и ноћни рад, мора се
осигурати измјена смјена тако да радник у ноћној смјени ради узастопце најдуже
једну седмицу.
3)
За сате одрађеног ноћног рада запосленик има право на увећање сатнице
у складу са Правилником о платама, накнадама плата и осталим материјалним
правима запослених Здравственог центра.

9. Рад у смјенама
Члан 35.
1)
Рад у смјенама је организација рада према којој долази до измјене
запосленика на истом радном мјесту и мјесту рада у складу с распоредом радног
времена, укључујући измјену смјена.
2)
Смјенски рад је свакодневни рад запосленика према утврђеном радном
времену послодавца који запосленик обавља у пријеподневном (прва смјена),
послијеподневном (друга смјена) или ноћном дијелу дана (трећа смјена) током
мјесеца.
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3)
Смјенски рад је и рад запосленика који мијења смјене или обавља послове
у првој или другој смјени током једног мјесеца.
4)
Рад у турнусу сматра се рад запосленика према утврђеном распореду
радног времена послодавца који запосленик обавља наизмјенично током
седмице или мјесеца по 12 сати дневно у циклусима 12-24-12-48.
5)
У случају рада у смјенама обавезно се осигурава периодична измјена
смјена.

VIII. ОДМОРИ И ОДСУСТВА
1. Пауза
Члан 36.
1)
Запосленик са пуним радним временом има право на паузу од најмање 30
минута у току радног дана.
2)
Вријеме паузе у току рада утврђује директор односно од њега овлаштени
руководиоци основних организационих јединица својом одлуком.
3)
Вријеме паузе не урачунава се у радно вријеме и не може се одредити у
прва три сата након почетка радног времена, нити у задња два сата прије
завршетка радног времена.

2. Дневни одмор
Члан 37.
Између два узастопна радна дана запосленик има право на одмор од најмање 12
сати непрекидно.

3. Седмични одмор
Члан 38.
Запосленик има право на седмични одмор у трајању од најмање 24 сата
непрекидно, а ако је неопходно да ради на дан свог седмичног одмора,
обезбјеђује му се један дан у периоду посебно одређеном договором са
послодавцем.

4. Годишњи одмор
Члан 39.
1)
Запосленик има право на плаћени годишњи одмор у свакој календарској
години у трајању од најмање 20 радних дана, а запосленик који ради на
пословима на којима уз примјену мјера заштите здравља и сигурности на раду,
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није могуће заштити запосленика од штетних утјецаја, у трајању од најмање 30
радних дана.
2)
Запосленик који први пут заснује радни однос или који има прекид рада
између два радна односа дужи од осам (8) дана, стиче право на годишњи одмор
након шест (6) мјесеци непрекидног рада.
3)
Ако запосленик није стекао право на годишњи одмор у складу са ставом
1.овог члана, има право на најмање један дан годишњег одмора за сваки
навршени мјесец дана рада.
4)
Одсуство с рада због болести, повреде, породиљског одсуства или неког
сличног одсуства које није условљено вољом запосленика, не сматра се
прекидом рада.

1)

Члан 40.
Годишњи одмор увећава се по сљедећим основима и критеријима:
a)

по основу радног стажа: за сваке три године радног стажа – 1 дан,

b)

по основу социјалних и здравствених критерија:
1)

родитељу или старатељу с дјететом до 7 године - 2 дана за свако

дијете,
2)
родитељу или старатељу с хендикепираним дјететом - 2 дана,
3)
самохраном родитељу, уз релевантну потврду о статусу
самохраног родитеља и потврду о редовном школоању дјетета – 1 дан
4)
инвалиду преко 70% инвалидитета – 2 дана.

2)
У случајевима из става 1. тачке б) алинеја 1) и 2) овог члана, право на
увећање годишњег омора може користити само један од родитеља, уколико су
оба запосленици Здравственог центра.
3)
При утврђивању трајања годишњег одмора не урачунавају се дани
седмичног одмора, празници и нерадни дани утврђени законом, као ни раздобље
привремене неспособности за рад које је утврдио овлаштени љекар.
4)
Директор или од њега овлаштена особа доноси писану одлуку којом
запосленику одобрава право на кориштење годишњег одмора, утврђује број дана
и вријеме кориштења годишњег одмора.
5)
Годишњи одмор израчунат по свим основама прописаних овим
Правилником не може трајати дуже од 35 радних дана.

Члан 41.
За вријеме кориштења годишњег одмора запосленику се исплаћује накнада
плате у висини као да је радио у редовном радном времену.
Члан 42.
1)
Запосленик има право годишњи одмор користити у два дијела.
2)
Ако запосленик користи годишњи одмор у дијеловима, мора током
календарске године за коју остварује право на годишњи одмор, искористити
најмање двије седмице (10 радних дана) у непрекидном трајању.
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3)
Послодавац је дужан запосленику омогућити да неискориштени дио
годишњег одмора из претходне године искористи најдаље до 30. јуна идуће
године.
4)
Ако запосленик који је испунио услов за стицање права на кориштење
годишњег одмора, а није у цјелини или дјелимично искористио годишњи одмор
у каленрадској години због привремене спријечености за рад или породиљског
одсуства, има право тај одмор користити послије престанка наведених
околности.
Члан 43.
1)
Запосленик се не може одрећи права на кориштење годишњег одмора.
2)
Запосленику се не може ускратити право на кориштење годишњег
одмора, нити му се може исплатити накнада умјесто кориштења годишњег
одмора.
3)
Изузетно од става 2) овог члана, у случају престанка уговора о раду,
послодавац може запосленом исплатити накнаду за дане неискориштеног
годишњег одмора, ако се послодавац и запосленик о томе споразуме.
Члан 44.
План распореда кориштења годишњег одмора одобрава директор Здравственог
центра или руководиоци основних организационих јединица, а утврђује Служба за
људске ресурсе, у складу с потребама организације рада, на основу приједлога
распореда кориштења годишњих одмора појединих организационих јединица
достављених од руководиоца сваке ниже организационе јединице.

Члан 45.
1)
На основу Плана распореда кориштења годишњег одмора, најкасније
седам дана прије почетка кориштења годишњег одмора запосленику се доставља
одлука о кориштењу годишњег одмора коју потписује директор Здравственог
центра или особа коју он овласти.
2)
Запосленику се може одгодити, односно прекинути кориштење годишњег
одмора само ради извршења нарочито важних и неодложних службених послова
на основу одлуке директора Здравственог центра.
3)
Запосленику којему је одгођено или прекинуто кориштење годишњег
одмора мора се омогућити накнадно кориштење, односно настављање
кориштења годишњег одмора.
Члан 46.
У случају прекида годишњег одмора због плаћеног одсуства или раздобља
привремене неспособности за рад, запосленик је дужан вратити се на рад онога дана
када би му годишњи одмор редовно завршио да није било плаћеног одсуства или
привремене неспособности за рад, уколико се с руководиоцем организационе јединице
не договори друкчије. Остатак годишњег одмора користит ће накнадно, према
споразуму с руководиоцем организационе јединице. Ако се плаћено одсуство или
раздобље привремене неспособности за рад завршава након што би требао завршити
годишњи одмор, радник се враћа на рад по завршетку трајања плаћеног одсуства,
односно раздобља привремене неспособности за рад.
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5. Плаћено и неплаћено одсуство
1)

2)

3)

4)

5)

Члан 47.
Запосленик има право на плаћено одсуство током једне календарске године
до укупно највише 5 радних дана у сљедећим случајевима: склапање брака,
порођаја супруге, теже болести и смрти члана уже породице односно члана
домаћинства, склапања брака дјетета, елементарне непогоде.
Чланом уже породице у смислу става 1) овог члана сматрају се: супружници,
односно ванбрачни супружници, дијете (брачно, ванбрачно, усвојено,
пасторче и дијете без родитеља узето на издржавање), отац мајка, усвојиоци,
старатељи, очух и маћеха, полубраћа и полусестре, дјед и бака (по оцу и
мајци), браћа и сестре.
Запосленик има право на плаћено одсуство за смртни случај наведен у ставу
1. овога члана, независно о броју дана које је током исте године искористио
по другим основама.
Запосленик–добровољни давалац крви право на 2 слободна радна дана по
основу добровољног давања крви остварује у току календарске године у
складу са радним обвезама.
Ако случај из става 1. овог члана настане за вријеме док је запосленик на
годишњем одмору, на захтјев запосленика кориштење годишњег одмора се
прекида те заполсеник користи плаћено одсуство.

Члан 48.
За потребе усавршавања или образовања за потребе послодавца запосленик има право
на плаћено одсуство за:
- полагање стручног испита
- 7 дана
- полагање специјалистичког испита
- 30 дана
- обвезно континуирано усавршавање ради стицања или обнове
одобрења за самосталан рад – годишње
- 7 дана
Члан 49.
1)
Запосленик је дужан доставити документацију којом доказује основаност
права на плаћено одсуство.
2)
Запосленик има право користити плаћено одсуство искључиво у вријеме
наступа околности по основу којих је стекао право на плаћено одсуство.
Члан 50.
1)
Вријеме проведено на семинарима, курсевима и сличним облицима
едукације на коју је запосленик упућен од послодавца за потребе послодавца,
организирано у Здравственом центру или изван њега, сматра се временом
проведеним на раду.
2)
Здравствени центар осигурава средства за едукацију запосленика на
основу потреба процеса рада, узимајући у обзир мишљење Стручног вијећа,
односно руководиоца појединих организацијских јединица.
Члан 51.
1)
Послодавац може запосленику, на његов захтјев, одобрити неплаћено
одсуство.
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2)
Запосленик има право на неплаћено одсуство до 30 дана у току
календарске године под условом да је такво одсуство оправдано и доказано и да
неће изазвати тешкоће у обављању послова, а нарочито ради градње, поправка
или адаптације куће или стана, његе члана уже породице, лијечења на властити
трошак, властитог школовања, дошколовања, оспособљавања, усавршавања или
специјализације.
3)
За вријеме одсуства из става 1) овог члана права и обавезе запосленика
које се стичу на раду и по основу рада, мирују.
4)
Запосленицима којима је одобрено неплаћено одсуство, прије
1.7.2013.године односно оснивања Здравственог центра, права и обавезе које се
стичу на раду и по основу рада, мирују.
Члан 52.
Запосленик има право на одсуство с рада до 4 дана у једној календарској години, ради
задовољавања вјерских, односно обичајних празника, с тим да се одсуство у трајању од
2 дана користи уз накнаду плате.
Члан 53
Одсуства из члана 48. и 51. овог Правилника одобрава директор Здравственог
центра, на писани образложени и документирани захтјев запосленика.

VIII. ПРАВА, ОБВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИКА НА РАДУ
Члан 54.
Сваки запосленик обвезан је уговором преузете послове радног мјеста за које је
склопио уговор о раду обављати личним радом, савјесно и стручно, у складу са
правилима струке и упутама које је добио у складу с природом и врстом посла од
послодавца односно овлаштених особа послодавца, дужан је усавршавати своја знања и
вјештине, штити послове и интересе послодавца и придржавати се струковних и
дисциплинских правила која произлазе из организације рада.
Члан 55.
1)
Запосленик је дужан придржавати се одредаба закона, других важећих
прописа, овог Правилника и других општих аката Здравственог центра и уговора
о раду.
2)
Запосленик је обвезан стручно и савјесно учествовати у комисијама у које
га именује директор Здравственог центра или од директора овлаштена особа, те
обављати и друге послове за које га именује или на други начин одреди
директор.
Члан 56.
1)
Радник је одговоран за извршење својих уговором преузетих послова и
обавеза.
2)
У случају када запосленик крши обавезе из радног односа утврђене
законом, другим прописима, овим Правилником и другим општим актом
послодавца, уговором о раду и др., може се под условима и на начин утврђен
законом отказати уговор о раду.
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Члан 57.
1)
Међусобни односи запосленика заснивају се на међусобном уважавању и
узајамном поштивању, повјерењу, сарадњи, пристојности и стрпљењу.
2)
Надређени запосленици потичу запосленике на такве међусобне односе и
на квалитетно и учинковито обављање послова.

IX. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 58.
1)
Запосленик је дужан суздржавати се од понашања којим би могао
проузроковати послодавцу штету у било којем облику.
2)
Запосленик је дужан пријавити послодавцу сваки покушај наношења
имовинске и неимовинске штете.
3)
Запосленик који на раду или у вези с радом намјерно или из крајње
непажње узрокује штету послодавцу, дужан је штету надокнадити, а ако штету
узрокује више запосленика, сваки је одговоран за дио штете који је узроковао.
4)
У случају да се за сваког запосленика не може утврдити дио штете који је
он узроковао, сматра се да су сви радници подједнако одговорни и штету
накнађују у једнаким дијеловима.
5)
Ако је више запосленика узроковало штету кривичним дјелом с намјером,
за штету одговарају солидарно.

Члан 59.
1)
Висина штете утврђује се на основу цјеновника или књиговодствене
вриједности ствари, а ако ових нема, процјеном.
2)
Процјена вриједности оштећене ствари односно процјена висине штете
може се повјерити овлаштеном судском вјештаку.

Члан 60.
Запосленик који на раду или у вези с радом, намјерно или због крајње непажње
узрокује штету трећој особи, а штету је накнадио послодавац, дужан је послодавцу
накнадити износ накнаде исплаћене трећој особи.

Члан 61.
1)
Запосленик се може дјеломично ослободити плаћања накнаде штете под
условом да штета није учињена намјерно, да запосленик до сада није узроковао
штете, те да је подузео све да се штета отклони:
- ако се штета може у цјелости или дјелимично отклонити радом у Здравственом
центру и средствима рада Здравственог центра или
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-

ако је запосленик у тешкој материјалној ситуацији, а накнада штете би га
нарочито тешко погодила или
ако се ради о инвалиду, старијем раднику или самохраном родитељу или
старатељу или ако се ради о мањој штети.
2)

Одлука из става 1. овог члана не односи се на запосленика који је штету
узроковао кривичним дјелом.
3) Одлуку о дјеломичном или потпуном ослобађању од плаћања накнаде штете
доноси директор Здравственог центра на образложени и документирани
захтјев запосленика.

X. ПРЕСТАНАК УГОВОРА О РАДУ

1. Опште одредбе
Члан 62.
Уговор о раду престаје:
1. смрћу запосленика,
2. споразумом послодавца и запосленика,
3. кад запослени испуни услове за стицање права на пензију према прописима о
пензијско-инвалидском осигурању ентитета Босне и Херцеговине, уколико се
послодавац и запосленик другачије не договоре,
4. даном достављања послодавцу правоснажног рјешења о потпуном
утврђивању
губитка радне способности,
5. отказом или оставком запосленика,
6. престанком постојања радног мјеста,
7. истеком времена на које је склопљен уговор о раду на одређено вријеме,
8. ако запосленик буде осуђен на издржавање казне затвора у трајању дужем од
три
мјесеца-даном ступања на издржавање казне,
9. ако запосленику буде озречена мјера безбиједности, васпитна или заштитина
мјера у
трајању дужем од три мјесеца-почетком примјене те мјере или,
10. одлуком надлежног суда која има за посљедицу престанак радног односа..
Уговор о раду престаје на начин, под условима и у поступку прописаном Законом о
раду, другим прописима, колективним уговором, опћим актима послодавца и уговором
о раду.

2. Отказ уговора о раду
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Члан 63.
1) Уговор о раду могу отказати и послодавац и запосленик у случају, под
условима и на начин предвиђен законом.
2) Уговор о раду послодавац може отказати, у складу са законом и овим
Правилником, овисно о разлозима, редовни отказ послодавца може бити
пословно условљен, лично условљен и отказ условљен скривљеним
понашањем запосленика.
3) Отказ мора имати писани облик.
4) Послодавац мора у писаном облику образложити отказ.
5) Отказ се мора доставити особи којој се отказује.

3. Поступак отказивања
Члан 64.
1) Поступак отказивања уговора о раду условљен скривљеним понашањем или
лично условљеним отказом, у правилу, покреће непосредни руководилац
организационе јединице у којој запосленик обавља послове пријавом коју
доставља директору.
2) Пријава мора бити образложена како би директор
могао брзо и
благовремено провести одговарајући поступак, утврдити оправданост
разлога за отказ, те донијети одговарајућу одлуку.
Члан 65.
Прије отказивања условљеног понашањем радника, директор је дужан
запосленика писано упозорити на обавезе из радног односа и указати му на могућност
отказа у случају наставка кршења радних обвеза, осим ако постоје околности због којих
није оправдано очекивати од послодавца да то учини.

Члан 66.
1) Прије отказивања условљеног понашањем запосленика, директор је дужан
омогућити запосленику да изнесе своју одбрану, осим ако постоје околности
због којих није оправдано очекивати од послодавца да то учини.
2) Послодавац је омогућио раднику да изнесе одбрану кад га позове да у
остављеном примјереном року изнесе одбрану. Позив на изношење одбране
раднику се доставља на начин предвиђен одредбама овог Правилника за
доставу одлука о правима и обвезама из радног односа.

4. Отказни рок
Члан 67.
Кад отказује радник, отказни рок износи највише мјесец дана, ако се радник и
послодавац друкчије не договоре.
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У осталим случајевима на трајање отказног рока примјењују се отказни рокови
утврђени Законом о раду, колективним уговором и уговором о раду.
Послодавац је овлаштен наложити раднику престанак рада прије истека
прописаног или уговореног отказног рока, у којем случају му је дужан исплатити
накнаду плаће и признати сва остала права као да је радио до истека отказног рока.

5. Отпремнина
Члан 68.
Запосленима се исплаћује отпремнина приликом одласка у пензију у троструком износу
посљедње нето плате запосленог, или троструком износу посљедње просјечне нето плате
запослених у Здравственом центру.
Члан 69.
У случају престанка радног односа насталог усљед прекобројности, запосленик којем је
престао радни однос, а који је био заснован на неодређено вријеме и трајао најмање
двије (2) године непрекидно у Здравственом центру, има право на отпремнину :
a) преко навршених 5 година радног стажа, троструки износ посљедње нето
плате запосленог, или троструки износ посљедње просјечне нето плате
запослених у Здравственом центру, уколико је то за запосленог повољније,
b) преко навршених 10 година радног стажа, шестоструки износ посљедње
нето плате запосленог, или шестоструки износ посљедње просјечне нето
плате запослених у Здравственом центру, уколико је то за запосленог
повољније,
c) преко навршених 20 година радног стажа, деветоструки износ посљедње
нето плате запосленог, или деветоструки износ посљедње просјечне нето
плате запослених у Здравственом центру, уколико је то за запосленог
повољније,
d) преко навршених 30 година радног стажа, дванаестоструки износ
посљедње нето плате запосленог, или дванаестоструки износ посљедње
просјечне нето плате запослених у Здравственом центру, уколико је то за
запосленог повољније.

7. Одредбе о изузећу
Члан 70.
На разрјешење директора и његових замјеника и раскид уговора о раду за
послове директора и његових замјеника не примјењују се одредбе овог Правилника о
отказу уговора о раду.

XII. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ОБВЕЗА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
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Члан 71.
1) Све одлуке у вези с остваривањем права и обавеза из радног односа или у
вези с радним односом запосленика доноси Управни одбор Здравственог
центра.
2) Одлуке о остваривању права и обвеза из радног односа се у писаном облику
достављају запосленику.

Члана 72.
Запосленик који сматра да му је повријеђено неко право из радног односа
одлуком Управног одбора Здравственог центра, може да захтијева остваривање
својих права пред надлежним судом.

XIII. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКА ЗАПОСЛЕНИКУ

Члан 73.
1) Све одлуке којима се одлучује о појединим правима и обавезама из радног
односа морају се доставити запосленику.
2) Одлуке о кориштењу годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства,
права на помоћи и слично, достављају се раднику лично или путем главне
сестре односно друге одговарајуће особе или сарадника у организацијској
јединици у којој запосленик ради, уз властити потпис запосленика односно
особе којој је одлука уручена.
3) Достава уговора о раду, одлуке о отказу уговора о раду, позива на изношење
одбране и упозорења на обавезе из радног односа обавља се, у правилу, на
радном мјесту уз власторучне потписе радника и особе која је доставу
извршила у интерној доставној књизи, уз назнаку датума пријема.
4) Писмена из става 3. овог члана достављају се у затвореној коверти.

Члан 74.
Ако радник одбије примити писмено из члана 73. става 3. овог Правилника на радном
мјесту, особа која писмено доставља оставит ће коверту на радном мјесту запосленика,
а у доставну књигу ће, уз свој власторучни потпис, забиљежити разлог одбијања, мјесто
гдје је писмено остављено и датум покушаја доставе. Сматра се да је тиме достава
ваљано извршена.
Члан 75.
1) Достава се може обавити и поштом и то препорученом пошиљком уз
повратницу.
2) Достава на начин из става 1. овог члана обавит ће се и у случају када се
писмено из члана 73. става 3. овог Правилника не може доставити
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запосленику на радном мјесту због његове одсутности с рада, и то на адресу
становања коју је запосленик задњу пријавио послодавцу.
3) Достава у случају из става 1. овог члана сматра се уредном односно ваљаном
ако је пријем пошиљке својим потписом потврдио запосленик или одрасли
члан његова кућанства.

Члан 76.
У случају одбијања пријема писмена достављеног према одредбама члана 74.
овог Правилника, односно поврата писмена са адресе коју је радник задњу пријавио
послодавцу с назнаком «приматељ непознат», достава ће се сматрати уредно односно
ваљано извршеном на дан када је одбијен пријем писмена, односно на дан када је
достава покушана.

XIV. МЈЕРЕ КОНТРОЛЕ
Члана 77.
1) Послодавац може, када то његови интереси захтијевају, дати налог за
обављање прегледа, односно утврдити начин контроле људи и опреме при
улазу и излазу из зграде и простора око зграде, ради спрјечавања отуђивања
имовине послодавца.
2) Избјегавање контроле сматра се повредом обавеза из радног односа.

Члан 78.
Саставни дио овог Правилника чине обрасци:
а) Захтјев за годишњи одмор и одсуства;
б) План коришћења годишњег одмора.

Члан 79.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној плочи Здравственог
центра.

Број:05-УО-07/14-2
Брчко,27.2.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ “Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрик БиХ
____________________________
Паво Јурковић, дипл.инг.

Потврђује се да је овај Правилник објављен на Огласној плочи Здравственог центра,
дана ___________.године.

24

ДИРЕКТОР
______________________________
Прим. др Нихад Шибоњић, спец.неуропсихијатар

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Javna zdravstvena ustanova
“Zdravstveni centar Brčko”

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Јавна здравствена установа
“Здравствени центар Брчко”

Reisa Džemaludina Čauševića 1, 76100 Brčko distrikt BiH; Tel: 049/234-740; Centrala: 049/217-422
Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ; Тел: 049/234-740; Централа: 049/217-422

Број: _________________
Датум: _______________

ОБРАЗАЦ
ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР И ОДСУСТВО
Име и презиме запосленика
Позиција
Одјељење
Датум подношења
Број дана које би узео за годишњи
одмор
Први дан годишњег одмора
Задњи дан годишњег одмора
Број дана које би узео за одсуство
Први дан одсуства
Задњи дан одсуства
Потпис запосленика
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Од

Потпис надређеног :

Контакт адреса са запослеником
Адреса
До

Телефон

Напомена:

Потпис директора :
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