64

Број 10

15. фебруар 2019.
665

На основу члана 4а став 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01,
62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 113/17 – др. закон и 95/18),
Влада доноси

УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о корективном
коефицијенту, највишем процентуалном увећању
основне плате, критеријумима и мерилима за део плате
који се остварује по основу радног учинка, као и начину
обрачуна плате запослених у здравственим установама
Члан 1.
У Уредби о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део
плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама („Службени
гласник РС”, бр. 100/11, 63/12, 101/12, 46/13, 113/17 – др. закон,
21/18 и 95/18 – др. закон) у члану 2. став 1. тачка 2) после речи:
„гинекологије и” додају се речи: „дечје и превентивне”.
У тачки 4) после речи: „педијатрије и стоматологије” замењују се речима: „педијатрије, гинекологије и дечје и превентивне
стоматологије”.
Тачка 6) мења се и гласи:
„6) корективни фактор за густину насељености за регистрацију је прорачуната вредност која служи за кориговање, односно
увећање регистрације код изабраних лекара у области опште медицине у зависности од густине насељености општине у којој се
дом здравља налази;”
Тачка 8) мења се и гласи:
„8) корективни фактор за ефикасност за све области рада
представља збир два корективна фактора (К1 – за степен развијености јединице локалне самоуправе на којој се налази дом здравља и К2 – за густину насељености јединице локалне самоуправе
на којој се налази дом здравља) и односи се само на амбуланте и
здравствене станице удаљене више од 15 километара од седишта
дома здравља;”
Тачка 10) мења се и гласи:
„10) квалитет представља ниво испуњења сета показатеља
квалитета за сваког појединачног изабраног лекара у посматраном
периоду. У оквиру квалитета прати се проценат пацијената који
припадају одређеним старосним групама здравих особа којима су
пружене превентивне услуге (укључујући и скрининг), као и проценат хроничних пацијената којима су пружене куративне услуге;”
После тачке 10) додаје се тачка 10а) која гласи:
„10а) дијагностичко-терапијске процедуре (у даљем тексту:
ДТП) представљају услуге које се пружају само у области гинекологије. Критеријум ДТП представља број услуга у посматраном
периоду за сваког појединачног изабраног лекара;”.
Став 2. мења се и гласи:
Корективни фактори (Прилог), одштампани су уз ову уредбу
и чине њен саставни део.”
Члан 5а брише се.
Члан 6. мења се и гласи:

Члан 2.
Члан 3.

„Члан 6.
Критеријуми за део плате који се остварује по основу радног
учинка из члана 5. ове уредбе, за здравствене раднике који на примарном нивоу здравствене заштите обављају послове изабраног
лекара јесу:
1) регистрација – што чини 30% укупне оцене за изабране
лекаре из области опште медицине, педијатрије и гинекологије и
20% укупне оцене за изабране лекаре из области дечје и превентивне стоматологије;

2) ефикасности – што чини 10% укупне оцене за изабране
лекаре из области опште медицине, педијатрије и гинекологије и
20% укупне оцене за изабране лекаре из области дечје и превентивне стоматологије;
3) дијагностичко-терапијске процедуре (ДТП) – што чини
15% укупне оцене за изабране лекаре из области гинекологије;
4) квалитет здравствене заштите – што чини 60% укупне оцене за изабране лекаре из области опште медицине, педијатрије и
дечје и превентивне стоматологије, а 45% укупне оцене за изабране лекаре из области гинекологије.”
Члан 4.
Назив изнад члана 7. и члан 7. бришу се.
Члан 8. мења се и гласи:

Члан 5.

„Члан 8.
Регистрација, ефикасност и квалитет оцењују се у односу на
просечну вредност у Републици Србији у одговарајућој области
рада.
ДТП оцењује се у односу на аритметичку средину вредности која се добије утврђивањем просечне вредности у Републици Србији у одговарајућој области рада и утврђивањем просечне
вредности за појединачну здравствену установу у одговарајућој
области рада.”
Члан 6.
Назив изнад члана 10. и члан 10. мењају се и гласе:
„Оцена за квалитет
Члан 10.
Изабрани лекар за остварени резултат мањи од четвртине
просечне вредности за квалитет добија оцену 0.
Изабрани лекар за остварен резултат 1,75 просечне вредности за квалитет и већи добија оцену 10.
Изабрани лекар за остварен резултат између 0,25 и 1,75 просечне вредности за квалитет добија оцену која линеарно расте од 0
до 10 сразмерно оствареном резултату.”
Члан 7.
Назив изнад члана 11. и члан 11. мењају се и гласе:
„Оцена за ДТП
Члан 11.
Изабрани лекар за остварени резултат мањи од половине
просечне вредности за ДТП добија оцену 0.
Изабрани лекар за остварени резултат 1,5 просечне вредности за ДТП и већи добија оцену 10.
Изабрани лекар за остварен резултат између 0,5 и 1,5 просечне вредности за ДТП добија оцену која линеарно расте од 0 до 10
сразмерно оствареном резултату.”
Члан 8.
Члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Ако запослени у здравственој установи обавља послове изабраног лекара у одређеној области рада, у радном времену које је
краће од пуног радног времена, односно од радног времена које
се сматра пуним радним временом, односно непуним радним временом, у складу са законом, део плате по основу радног учинка
обрачунава се у складу са овом уредбом, према сразмерном делу
плате запосленог према времену проведеном у обављању послова
изабраног лекара.
Изабрани лекар чије су оцене на основу сваког критеријума 0,
има коначну оцену 0.”
Члан 9.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Изузетно од члана 6. ове уредбе, лекару на специјализацији, лекару у кућној нези, лекару специјалисти одговарајуће гране
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медицине, односно стоматологије, а који не обављају послове изабраног лекара, лекару повратнику са одсуства дужег од шест месеци, лекару почетнику, лекару приправнику, лекару који је засновао радни однос на новом радном месту, лекару у хитној помоћи,
лекару радно ангажованом у здравственој установи у Аутономној
покрајини Косово и Метохија, проценат увећања основне плате
по основу радног учинка обрачунава се у висини коју представља
увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се
добија оцена 5, у складу са овом уредбом.
Лекару на специјализацији проценат увећања основне плате
на основу радног учинка обрачунава се у складу са ставом 1. овог
члана и исплаћује се за време трајања специјализације лекара.
Лекару повратнику са одсуства дужег од шест месеци, лекару
почетнику, лекару који је засновао радни однос у другој здравственој установи, проценат увећања основне плате обрачунат у складу
са ставом 1. овог члана исплаћује се у периоду од годину дана од
дана повратка лекара са одсуства, односно од дана када је почео
да ради, односно када је засновао радни однос у другој здравственој установи или при промени области рада у истој здравственој
установи.
Лекару који део радног времена ради на пословима хитне помоћи, односно кућног лечења, проценат увећања основне плате по
основу радног учинка на тим пословима обрачунава се и исплаћује процентуално времену проведеном на пословима хитне помоћи,
односно кућног лечења, у складу са ставом 1. ове уредбе.”
Члан 10.
У члану 16. у ставу 2. речи: „на нивоу просека радног учинка
у здравственој установи” замењују се речима: „се у висини коју
представља увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом”.
У ставу 3. речи: „просечно увећање основне плате по основу радног учинка по запосленом у тој здравственој установи” замењују се речима: „увећана основна плата за остварени резултат
рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом”.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„За друге запослене у здравственој установи, са подручја
Аутономне покрајине Косово и Метохија, која обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите, увећање
основне плате по основу радног учинка обрачунава се у висини
коју представља увећана основна плата за остварени резултат рада
лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом.”

Члан 13.
У члану 20. став 2. после речи: „лекара” додају се речи: „у
здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите,
као и податке који се односе на учинак здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите”.
Члан 14.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се на обрачун и исплату плата за јул 2019. године, осим члана 12. ове уредбе
који се примењује на обрачун и исплату плата за јун 2019. године.
05 број 110-1260/2019
У Београду, 14. фебруара 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
ПРИЛОГ
КОРЕКТИВНИ ФАКТОРИ
КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА
ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ
И ПЕДИЈАТРИЈИ
Група

Члан 12.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Директору здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите где се обављају послови изабраног лекара, проценат увећања основне плате по основу радног учинка обрачунава
се у висини коју представља увећана основна плата за остварени
резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом
уредбом.”

Године (од)

1

Године (до)

Корективни фактор

<1

3.0

2

≥1

<7

2.2

3

≥7

<19

1.2

4

≥19

<35

1.0

5

≥35

<50

1.4

6

≥50

<65

1.8

7

≥65

<75

2.2

8

≥75

3.0

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА
ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ГИНЕКОЛОГИЈИ

Члан 11.
После члана 18а додаје се нови члан 18б који гласи:
„Члан 18б
Део плате по основу радног учинка за запослене у установи
која обавља делатност на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите чије плате се обезбеђују из средстава организације
обавезног здравственог осигурања, а која део накнаде за услуге
остварује на основу учинка по дијагностички сродним групама
и показатељима квалитета, обрачунава се на нивоу здравствене
установе у целини.
Ако здравствена установа из става 1. овог члана оствари учинак по дијагностички сродним групама и показатељима квалитета
у износу већем од номиналног износа варијабилног дела накнаде,
утврђеног у складу са општим актом Републичког фонда којим се
уређује уговарање здравствене заштите, средства изнад тог износа
могу се користити за увећање плата запослених које се обезбеђују
из средстава организације обавезног здравственог осигурањa.
Средства из става 2. овог члана могу се расподелити сразмерно учешћу коефицијента запосленог у укупном збиру коефицијената запослених чије плате се обезбеђују из средстава организације обавезног здравственог осигурања.”
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Група

Године (од)

Године (до)

Корективни фактор

1

≥15

<19

1.5

2

≥19

<24

1.0

3

≥24

<65

1.3

4

≥65

1.0

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ЗА ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ДЕЧИЈОЈ И
ПРЕВЕНТИВНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ
Група

Године (од)

Године (до)

Корективни фактор

1

0

<4

1.2

2

≥4

<7

1.6

3

≥7

<11

1.4

4

≥11

<16

1.2

5

≥16

1.0

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ГУСТИНУ НАСЕЉЕНОСТИ ЗА
РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У
ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ
У општинама
са густином
насељености

Кадровски Норматив
(Правилник о ближим условима за
обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим
облицима здравствене службе)

Корективни
фактор

1

до 25 становника на
квадратни километар

1200

1.33

2

од 26 до 40 становника на квадратни
километар

1400

1.14

3

преко 40 становника на квадратни
километар

1600

1.00

Група
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КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНОСТ ЗА СВЕ ОБЛАСТИ
РАДА
Група

Степен развијености
Корективни
јединице локалне
фактор 1
самоуправе

1

изнад републичког
просека

1,05

2

од 80% до 100%
републичког просека

1,10

3

од 60% до 80% републичког просека

1,15

4

испод 60% републичког просека

1,20

5

испод 50% републичког просека

1,25

Корективни фактор 2

Укупни
корективни
фактор

Јединица локалне самоуправе испод просека
густине насељености од
просека РС (90 становника по km²) се на свака
два индексна поена мање
од просека додаје 1%
увећања коефицијента

К1 + К2

666

На основу члана 97. тачка 1. Устава Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 4) Закона о спољним пословима („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 126/07 – исправка и 41/09) и члана 43.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о успостављању дипломатских односа између
Републике Србије и Тувалуа
1. Успостављају се дипломатски односи између Републике
Србије и Тувалуа.
2. Задужује се Министарство спољних послова да предузме
мере за извршење ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 93-1264/2019
У Београду, 14. фебруара 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

667

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима
(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др.
закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12,
7/14 − УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о утврђивању Зграде представништва Првог дунавског
паробродарског друштва у Београду за споменик
културе
1. Зграда представништва Првог дунавског паробродарског
друштва у Београду утврђује се за споменик културе.
2. Зграда представништва Првог дунавског паробродарског
друштва у Београду (у даљем тексту: споменик културе) налази се
на територији општине Стари град у улици Господар Јевремова 33
и Капетан Мишина 6а, у мешовитој својини, на катастарској парцели бр. 917 К.О. Стари град.
Зграда представништва Првог дунавског паробродарског
друштва (DDSG-a) у Београду је подигнута у периоду између
1924. и 1926. године на углу улица Капетан Мишине и Господар

Јевремове. За потребе изградње стамбено-пословног објекта
DDSG-a су још новембра 1923. године стигли идејни пројекти архитекте Александра Попа (Alexander Popp) из Беча, где је и било
седиште компаније. С обзиром да је пројекат требало разрадити,
прилагодити конфигурацији терена и направити одговарајући унутрашњи распоред у складу са потребама представништва, овај посао је преузело локално грађевинско предузеће инж. Стевана Тоболара које је уједно било и извођач радова. Зграду карактерише
наглашени вертикални динамизам угаоне партије, од кога се бочно развијају два крила. Снажно наглашена и структурно разуђена
угаона партије зграде компонована је тако да представља његову
доминанту, а у време настанка представљао је и маркантан урбани
репер ширег подручја. Пројекат за Зграду Првог дунавског паробродарског друштва, припада раном, формативном периоду, архитекте Александра Попа и уједно представља прво његово значајно
и репрезентативно архитектонско остварење. Такође, споменик
културе представља први репрезентативан пример модернистичког експресионизма у Београду, као и веродостојно материјално
сведочанство које репрезентује и рефлектује утицаје архитектонске естетике и духа, колективно-стамбене архитектуре Беча
(Gemeindebau) из периода 1919–1934. године, пре свега употребом
појединих архитектонских елемената у конципирању фасадних
површина објекта и функционалном организацијом стамбених
јединица. Културно-историјска вредност споменика културе произлази из чињеница да је објекат ауторско дело значајног бечког
архитекте из међуратног периода и да објекат представља материјално сведочанство економског развоја краљевине СХС/Југославије, односно значаја Београда као трговачко-економског центра
региона.
3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 917. К.О. Стари град, све у државној својини.
4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:
1) очување постојећег изгледа свих фасада споменика културе, хоризонталног и вертикалног габарита, свих декоративних
елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;
2) очување основне просторне организационе схеме ентеријера – улазних холова и приступа, степенишних простора и основне функционалне организације по етажама;
3) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и
исправности инсталација у споменику културе;
4) увођење и редовно праћење свих инсталација и елемената
у складу са законом предвиђеним стандардима, прописима и нормама, којима се обезбеђује сигурност и несметано функционисање
споменика културе;
5) забрана радова који могу угрозити конструктивну стабилност споменика културе;
6) забрана радова којима се мења изглед и основни концепт
споменика културе;
7) забрана постављања клима уређаја на уличне фасаде споменика културе;
8) забрана постављања рекламних паноа на уличне фасаде и
кров споменика културе;
9) коришћење културног добра у сврхе које су у складу са његовом природом, наменом и значајем на начин који неће довести
до његовог оштећења или деградације.
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:
1) забрана градње или постављање објеката трајног или привременог карактера који својом наменом, габаритом, волуменом и
обликом могу угрозити функционисање, затворити визуре и његову несметану сагледивост или на било који начин деградирати
споменик културе и његову заштићену околину;
2) забрана ненаменског коришћења унутрашњег дворишта.
6. Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 633-1323/2019
У Београду, 14. фебруара 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

