На основу чланова 51., 52., 55., 56, 57. и 62. Закона о раду ("Сл. гласник Републике Србије"
бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), чланова 75. и 76. Закона о здравственој заштити
("Сл. гласник Републике Србије" бр. 107/2005,72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,
119/2012, 45/2013 и 93/2014 -др.закон) и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, доносим

О Д Л У К У
О РАСПОРЕДУ, ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У КЛИНИЧКОМ
ЦЕНТРУ НИШ
1. ПУНО И НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 1.
Пуно радно време запослених у Клиничком центру Ниш (у даљем тексту: Клинички
центар) износи 40 часова недељно.
Непуно радно време јесте радно време краће од пуног радног времена.
Члан 2.
Радно време се распоређује у оквиру укупног годишњег фонда радног времена за
календарску годину, с тим да у случају прерасподеле радног времена, радно време у току недеље
не може да буде дуже од 60 часова.
Прерасподела радног времена из претходног става не сматра се прековременим радом.
2. СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 3.
Запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима
утврђује се скраћено радно време.
Дужина скраћења радног времена сразмерна је штетном утицају на здравље и радну
способност запосленог.
Запослени који ради скраћено радно време има сва права као да ради са пуним радним
временом.
Ако запослени остварује право на скраћено радно време по два основа радно време му се
одређује по за њега повољнијем основу.
Члан 4.
Скраћено радно време, сходно ставу 2. члана 3. ове Одлуке, за поједина радна места износи:
30 часова недеqно (стални рад у зони зрачења)
- за докторе медицине специјалисте радиологе и докторе медицине на специјализацији из
радиологије са радом у Центру за радиологију, у Клиници за дечје интерне болести, у
Клиници за гастроентерологију и хепатологију, у Клиници за плућне болести, у
Клиници за онкологију, изузев Кабинета за ултразвучну дијагностику и Кабинета за
магнетну резонанцу;
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-

-

-

-

за више рентген техничаре и рентген техничаре са радом у Центру за радиологију, у
Клиници за дечје интерне болести, у Клиници за дечју хирургију и ортопедију, у Клиници
за ортопедију и трауматологију, у Клиници за гастроентерологију и хепатологију, у
Клиници за плућне болести, у Клиници за онкологију, у Клиници за кардиоваскуларне
болести, изузев Кабинета за ултразвучну дијагностику и Кабинета за магнетну резонанцу;
за докторе медицине специјалисте, докторе медицине на специјализацији, дипломиране
физичаре и електроинжењере за компјутерско планирање зрачења, више медицинске сестретехничаре и медицинске сестре-техничаре са радом у Одељењу за радиотерапију Клинике за
онкологију;
за докторе медицине специјалисте анестезиологе са радом у Центру за радиологију;
за докторе медицине специјалисте, докторе медицине на специјализацији из нуклеарне
медицине и дипломиране хемичаре, више медицинске сестре-техничаре, медицинске сестретехничаре, рендген техничаре, лабораторијске техничаре и хигијеничаре са радом у Центру за
нуклеарну медицину;
за докторе медицине специјалисте интерне медицине-кардиологе са радом у сали за
катетеризацију и имплантацију привремних и сталних пацемакер-а Клинике за
кардиоваскуларне болести;

35 часова недеqно (стални рад)
- за докторе медицине специјалисте и докторе медицине на специјализацији, више
медицинске сестре-техничаре и медицинске сестре-техничаре са радом у Одељењу за
неонатологију Клинике за гинекологију и акушерство и у Одељењу за неонатологију
Клинике за дечје интерне болести;
- за докторе медицине специјалисте и докотре медицине на специјализацији, више
медицинске сестре – техничаре, медицинске сестре -техничаре и болничаре који
непосредно раде на збрињавању хитних случајева у ОЈ Ургентни центар.
36 часова недеqно (стални рад)
- за докторе медицине специјалисте и докторе медицине на специјализацији, више
медицинске сестре-техничаре, медицинске сестре-техничаре, инструментаре и анестетичаре
са радом:
 у интензивној нези;
 у операционим салама;
 у порођајним салама;
 на дијализи (сви запослени);
 у Клиници за хематологију и клиничку имунологију (сви запослени);
 у лабораторијама са заразним, токсичним и канцерогеним материјалима;
 у Клиници за инфективне болести (сви запослени);
 у Клиници за патологију и патолошку анатомију (сви запослени);
 у Клиници за психијатрију (сви запослени);
 у Клиници за заштиту менталног здравqа (сви запослени);
 у Одељењу за туберкулозу и Одсеку за микробиологију Клинике за плућне болести (сви
запослени);
- за запослене у Одсеку хематолошке лабораторије Клинике за дечје интерне болести, у
Одсеку за имунопатолошку дијагностику бубрежних болести, Лабораторији за
ацидобазни и метаболички статус и Општој лабораторији Клинике за нефрологију;
- за докторе медицине специјалисте и докторе медицине на специјализацији, више
медицинске сестре-техничаре и медицинске сестре-техничаре са радом на давању
цитостатске терапије;
- за запослене са радом у Одсеку за одржавање и рад са апаратима, уређајима и опремом
за хемодијализу;
37 часова недеqно (стални рад)
- за више физиотерапеуте и физиотерапеуте са радом на раној интрахоспиталној
рехабилитацији у Клиници за неурологију и Клиници за ортопедију и трауматологију;
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за руковаоце парног котла, помоћнике руковаоца парног котла и вариоце;
за запослене раднике у Одсеку вешераја;

38 часова недеqно (стални рад)
- сви запослени који раде у турнусу.
Члан 5.
Запослени има право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута.
Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног рада доноси директор
организационе јединице (у даљем тексту: ОЈ) односно руководиоц службе, водећи рачуна да не
дође до прекида процеса рада ако природа посла не дозвољава прекид процеса рада.
Одмор не може да се користи на почетку и на крају радног времена.
3. РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА
Члан 6.
Радно време у Клиничком центру се остварује: а) једнократно, б) радом у сменама или ц)
радом у турнусу.
а. ЈЕДНОКРАТНО РАДНО ВРЕМЕ

Члан 7.
Једнократно радно време утврђује се за све запослене, изузев запослених који раде на
радним местима наведеним у члану 11. и члану 17. ове Одлуке.
Члан 8.
Једнократно радно време распоређује се у пет радних дана у току радне недеље.
Изузетно, ако природа посла то захтева радно време се распоређује у шест радних дана.
Дневно радно време траје у зависности да ли се распоређује у пет или шест радних дана.
Члан 9.
Радно време из члана 8. ове Одлуке, зависи од дужине радног времена и од броја радних
дана.
За пуно радно време од 40 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у пет
радних дана износи 8,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом од
08,00 h до 16,00 h;
- запослене у Кабинету директора и у Служби за правне и економско-финансијске
послове од 07,00 h до 15,00 h.
- хигијеничаре и болничаре од 07,00 h до 15,00 h;
- остале запослене од 07,30 h до 15,30 h;
За скраћено радно време од 37 часова недељно, ако се распоређује у пет радних дана,
дневно радно време износи 7,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом од
08,00 h до 15,00 h;
- руковаоце парног котла, помоћнике руковаоца парног котла, вариоце и запослене
у Одсеку вешераја од 07,00 h до 14,00 h ;
- остале запослене од 07,30 h до 14,30 h;
За скраћено радно време од 36 часова недељно, ако се распоређује у пет радних дана,
дневно радно време износи 7,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом од
08,00 h до 15,00 h;
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- хигијеничаре, болничаре и помоћнике обдуцента од 07,00 h до 14,00 h;
- остале запослене од 07,30 h до 14,30 h;
Ради попуне укупног месечног фонда радних часова који запослени није остварио
наведеним распоредом из ставова 3. и 4. овог члана, запослени је дужан да недостајући број часова
надокнади радом у суботу према распореду који утврди директор ОЈ или руководиоц службе.
За скраћено радно време од 35 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у
пет радних дана износи 7,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом од
08,00 h до 15,00 h;
- остале запослене од 07,30 h до 14,30 h;
За скраћено радно време од 30 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у
пет радних дана износи 6,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом од
08,00 h до 14,00 h;
- хигијеничаре и пераче лабораторијског посуђа од 07,00 h до 13,00 h;
- остале запослене од 07,30 h до 13,30 h;
Ако се због организације рада радно време распоређује у шест радних дана, радно време
за запослене почиње као и када се радно време распоређује у пет радних дана, а завршава истеком
дневног радног времена које се добија када се недељно радно време подели на шест радних дана.
Члан 10.
У зависности од потребе обезбеђивања континуираног процеса рада и организације рада,
једнократно радно време може се организовати поподне, почиње у 14,00 h и траје у зависности од
дневног радног времена, о чему на предлог директора ОЈ, односно руководиоца службе, одлуку
доноси директор Клиничког центра.
б. РАД У СМЕНАМА

Члан 11.
Рад у сменама се организује на радним местима где је неопходно обезбедити континуирани
процес рада у току 24 часа.
Члан 12.
Рад у сменама утврђује се за радна места за здравствене раднике и здравствене сараднике
односно нездравствене раднике који не раде једнократно или у турнусу.
Члан 13.
Радно време радника са радом у сменама распоређује се у пет или шест радних дана у току
радне недеље.
Дан недељног одмора обезбеђује се у току радне недеље, према распореду рада.
Члан 14.
Сменски рад се организује у две или три смене.
Члан 15.
Ако је сменски рад организован у две смене, радно време зависи од дужине радног времена
и од броја радних дана.
За пуно радно време од 40 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у пет
радних дана износи 8,00 h, а почиље и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом прва смена од
08,00 h до 16,00 h; друга смена од 14,00 h до 22,00 h;
- хигијеничаре и болничаре прва смена од 07,00 h до 15,00 h; друга смена од 14,00 h до
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22,00 h;
- остале запослене прва смена од 07,30 h до 15,30 h; друга смена од 14,00 h до 22,00 h;
За скраћено радно време од 37 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у
пет радних дана износи 7,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом прва смена од
08,00 h до 15,00 h; друга смена од 14,00 h до 21,00 h;
- руковаоце парног котла, помоћнике руковаоца парног котла, вариоце и запослене у
Одсеку вешераја прва смена од 07,00 h до 14,00 h; друга смена од 14,00 х до 21,00 h;
- остале запослене прва смена од 07,30 h до 14,30 h; друга смена од 14,00 х до 21,00 h;
За скраћено радно време од 36 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у
пет радних дана износи 7,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом прва смена од
08,00 h до 15,00 h; друга смена од 14,00 h до 21,00 h;
- хигијеничаре и болничаре прва смена од 07,00 h до 14,00 h; друга смена од 13,00 h до
21,00 h;
- остале запослене прва смена од 07,30 h до 14,30 h; друга смена од 14,00 h до 21,00 h;
Ради попуне укупног месечног фонда радних часова који запослени није остварио
наведеним распоредом из ставова 3. и 4. овог члана, запослени је дужан да недостајући број часова
надокнади радом у суботу према распореду који утврди директор ОЈ или руководиоц службе.
За скраћено радно време од 35 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у
пет радних дана износи 7,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом прва смена од
08,00 h до 15,00 h; друга смена од 14,00 h до 21,00 h;
- остале запослене прва смена од 07,30 h до 14,30 h; друга смена од 14,00 h до 21,00 h;
За скраћено радно време од 30 часова недељно, дневно радно време, ако се распоређује у
пет радних дана износи 6,00 h, а почиње и завршава се за:
- докторе медицине и здравствене сараднике са високом стручном спремом прва смена од
08,00 h до 14,00 h; друга смена од 13,00 h до 19,00 h;
- хигијеничаре и пераче лабораторијског посуђа прва смена од 07,00 h до 13,00 h; друга
смена од 13,00 h до 19,00 h;
- остале запослене прва смена од 07,30 h до 13,30 h; друга смена од 13,00 h до 19,00 h;
Ако се због организације рада радно време распоређује у шест радних дана, радно време за
запослене почиње као и када се радно време распоређује у пет радних дана, а завршава истеком
дневног радног времена које се добија када се недељно радно време подели на шест радних дана.
Члан 16.
Радно време у три смене се, због специфичности процеса рада на дијализи, организује у
шест радних дана, и то: прва смена од 06,30 х до 12,30 h, друга смена од 11,00 h до 17,00 h и трећа
смена од 16,00 х до 22,00 h.
Радно време у три смене се због процеса рада организује континуирано у току 24 часа за
радно место возача, и то: прва смена од 07,00 h до 15,00 h; друга смена од 15,00 h до 23,00 h; трећа
смена од 23,00 h до 07,00 h наредног дана.
ц. РАД У ТУРНУСУ

Члан 17.
Рад у турнусу се организује на радним местима где је неопходно обезбедити континуирани
процес рада у току 24 часа.
Члан 18.
Рад у турнусу утврђује се за:
- здравствене раднике са средњом или вишом стручном спремом
- болничаре
5

-

хигијеничаре
чуваре - ватрогасце
запослене у Оделењу термоенергетике и медицинских гасова.
Члан 19.

Рад у турнусу се обавља у два турнуса који трају по 12 часова и то по следећем распореду:
- први турнус од 07,00 h до 19,00 h
Након овог турнуса запосленом је обезбеђен одмор у трајању од 24 часа.
- други турнус од 19,00 h до 07,00 h наредног дана
Након овог турнуса запосленом је обезбеђен одмор у трајању од 48 часова, односно 72 часа
после сваког другог ноћног турнуса (12h-24h-12h-48h; 12h-24h-12h-72h).
Члан 20.
Ради попуне укупног месечног фонда радних часова који није остварио наведеним распоредом у
члану 19. ове Одлуке, запослени је дужан да недостајући број часова надокнади радом према распореду
који утврди директор ОЈ односно руководиоц службе.
Члан 21.
Рад који се обавља у времену од 22,00 h до 06,00 h наредног дана сматра се ноћним радом.
Члан 22.
Изузетно, када процес рада то захтева за одређена радна места (радна места медицинских
сестара-техничара, кувара, сервира, помоћних радника у кухињи, радника на превозу хране,
транспортних радника и других) и за одређени период, запослени може радити у дневном радном
времену од 12 часова сваког другог дана, с тим да укупни месечни фонд остварених часова не прелази
фонд часова за тај месец.
Члан 23.
Распоред, почетак и завршетак радног времена запослених у дислоцираним ОЈ (Клиника за
онкологију, Клиника за плућне болести и Клиника за психијатрију), због организованог превоза
запослених, одредиђе директори наведених ОЈ, уз претходно прибављену сагласност директора
Клиничког центра, водећи рачуна да се процес рада обавља нормално, а да запослени испуне овом
Одлуком утврђен месечни фонд радних часова.
Члан 24.
Ако то захтева потреба процеса и организације рада, директор Клиничког центра може на
предлог директора ОЈ односно руководиоца службе, одредити другачији распоред, почетак и
завршетак радног времена.
Члан 25.
На основу одредаба ове Одлуке, директор ОЈ односно руководиоц службе, месечно ће
утврђивати поименични распоред рада за запослене у ОЈ односно служби којом руководи.
Члан 26.
За реализацију и спровођење ове Одлуке одговорни су директор ОЈ, главна сестра ОЈ и
руководиоц службе.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распореду,почетку и завршетку
радног времена у Клиничком центру Ниш бр.25904 од 12.11.2007.године.
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Члан 28.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
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