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САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Измјене и допуне Закона о здравственој заштити 
 
Обзиром на реакције које су представници Уније синдиката радника у здравству имали на 
измјене и допуне Закона о здравственој заштити, Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске закључује да наведени документ нису ни прочитали. Наиме, нити 
једним чланом у измјенама и допунама Закона о здравственој заштити се не помиње нити 
тражи да радна недеља здравствених радника треба да се продужи на 48 сати, нити да и 
један радник треба да ради бесплатно.  
 
Како би спријечили дезинформације које шире представници Уније, те појаснили чињенично 
стање, обавјештавамо јавност да је ријеч о члану 35 (послије става 6 додаје се нови став 7) 
који дословно гласи „Максимално укупно трајање радног времена седмично, укључујући рад 
у дежурству и рад по позиву, не може бити дуже од 48 сати“.  
Обзиром на досадашњу праксу гдје су поједини здравствени радници радили и до 60 сати 
седмично и имали више од једног дана дежурства, те захтјев здравствених установа да се 
овај дио законски уреди, уведене су измјене и допуне Закона које се односе на заштиту 
права радника у здравству. Такође, овај члан је усклађен са чланом 6, Директиве 2003/88/ЕУ 
Европског парламента и Савјета од 4. новембра 2003. године о одређеним видовима 
организације радног времена који каже да ће државе чланице преузети мјере неопходне за 
обезбјеђење заштите и здравља радника и то на начин да законски ограниче седмично 
радно вријеме и да то радно вријеме, у току једне седмице, укључујући и прековремени рад, 
не прелази 48 сати.  
 
Према томе, измјенама и допунама Закона о здравственој заштити у овом дијелу, 
здравствени радници у Републици Српској ће бити заштићени од прековременог рада који 
сада не може да траје више од једног дежурства (8 сати) током једне радне седмице, што до 
сада није био случај.   

Када су у питању информације о укидању права домовима здравља да врше здравствени 
преглед лица и издавање увјерења о тјелесној и душевној способности за набављање, 
држање и ношење оружја и муниције подсјећамо представнике Уније да та увјерења издаје 
Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, а не домови здравља и да се тиме 
никоме „не завлачи рука у џеп“, нити се „формирају нове установе за које нико не зна“. 
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Уније синдиката радника у здравству је овим показала не само незнање у области којом би 
требала да се примарно бави, него и да намјерно узнемирује и обмањује јавност и народне 
посланике ширећи неистине и дезинформације. 
   
Напомињемо да су измјене и допуне Закона о здравственој заштити јавни документ 
објављен на Интернет страници Министарства. 
 

  Служба за односе с јавношћу 
 


