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К О Н Т Р О Л Н А  Л И С Т А  22 

за редован инспекцијски надзор над 
ОБАВЉАЊЕМ ДОПУНСКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА 

 

ШИФРА: КЛ-022-02/05 

 

Пословно име и седиште здравствене установе/ приватне праксе/ другог правног лица које 

обавља здравствену делатност, контакт телефон, факс, е-mail: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Одговорно лице здравствене установе или другог правног лица које обавља здравствену 

делатност / оснивач приватне праксе (име и презиме, ЈМБГ, адреса становања) 
______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ОБАВЉАЊЕ ДОПУНСКОГ РАДА*
1
 

*
1
Обављање допунског рада уређено је Законом о здравственој заштити 

1. Да ли је у здравственој установи (ЗУ)/ приватној пракси (ПП)/ 

другом правном лицу које обавља здравствену делатност (ДПЛ) 

организован допунски рад? 

� да*
2
 � не 

2. Да ли је за обављање допунског рада у свим случајевима 

закључен уговор? 
� да � не*

2
 

*
2
 Надзирани субјекат за који је одговор на питање број 1 позитиван, а одговор на питање број 2 

негативан, сматра се нерегистрованим и даљи надзор врши се у складу са одредбом члана 33. Закона о 

инспекцијском надзору 

3.  *
УС

 Да ли се о закљученим уговорима о допунском раду уредно 

води евиденција? 

� да-2 

� делимично-1 

� не-0 

� Није 

применљиво 

4. *
УС

 Да ли су сви уговори о допунском раду закључени са лицем 

које је запослено с пуним радним временом у другој здравственој 

установи, приватној пракси или другом правном лицу које обавља 

здравствену делатност? 

� да-2 � не-0 

� Није 

примен-

љиво 

5. *
УС

 Да ли је сваки уговор о допунском раду закључен у укупном 

трајању до једне трећине пуног радног времена? � да-2 � не-0 

� Није 

примен-

љиво 



6. *
УС

 Да ли сваки уговор о допунском раду садржи податке о: 

• називу и седишту послодавца са којим се закључује 

уговор о допунском раду 

• називу и седишту послодавца код кога је лице запослено с 

пуним радним временом 

• имену и презимену, врсти, степену стручне спреме и 

специјализацији лица са којим се закључује уговор 

• врсти послова за које се уговор закључује 

• обиму посла и укупном трајању допунског рада 

(недељном броју часова рада) 

• висини накнаде за рад? 

� да-2 

� делимично-1 

� не-0 

� Није 

применљиво 

7. *
УС

 Да ли се, упоређивањем евиденције уговора о допунском раду 

коју води ЗУ/ПП/ДПЛ и евиденције уговора о допунском раду 

коју води здравствена инспекција, може закључити да је један 

примерак оригинала свих уговора о допунском раду достављен 

здравственој инспекцији у прописаном року од 15 дана од дана 

закључења уговора? 

� да � не 

� Није 

примен-

љиво 

*
УС Питање са ознаком *

УС
 је питање које је условно. У случају да се  у ЗУ/ПП/ДПЛ не обавља 

допунски рад, питања број 3-7 нису применљива, не бодују се и не улазе у укупан могући број бодова 

 

 

ОБАВЉАЊЕ ДОПУНСКОГ РАДА ИЗВАН РЕГИСТРОВАНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. *
УС

 Да ли је допунски рад организован за обављање послова у 

оквиру регистроване делатности ЗУ/ПП/ДПЛ? � да-10 � не-0 

� Није 

примен-

љиво 

*
УС

 Питање са ознаком *
УС

 је питање које је условно. У случају да се  у ЗУ/ПП/ДПЛ не обавља допунски 

рад, питање број 1 није применљиво, не бодује се и не улази у укупан могући број бодова 

 

 

ОБАВЉАЊЕ ДОПУНСКОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА 

1. *
УС 
Да ли се у ЗУ/ПП/ДПЛ води евиденција писмених 

обавештења запослених о закључењу уговора о допунском раду 

са другим послодавцем? 

� да-2 � не-0 

� Није 

примен-

љиво 

2. *
УС

 Да ли се, упоређивањем евиденције писмених обавештења 

запослених о закључењу уговора о допунском раду са другим 

послодавцем коју води ЗУ/ПП/ДПЛ и евиденције уговора о 

допунском раду коју води здравствена инспекција, може 

закључити да су сви здравствени радници, здравствени сарадници 

и друга запослена лица у ЗУ/ДПЛ/ПП, који су закључили уговор о 

допунском раду са другим послодавцем и примерак уговора 

доставили здравственој инспекцији, о закључењу уговора 

писмено обавестили директора ЗУ/ДПЛ/оснивача ПП? 

� да � не 

� Није 

примен-

љиво 



3. *
УС

 Да ли се, упоређивањем евиденције писмених обавештења 

запослених о закључењу уговора о допунском раду са другим 

послодавцем коју води ЗУ/ПП/ДПЛ и евиденције уговора о 

допунском раду коју води здравствена инспекција, може 

закључити да су сви здравствени радници, здравствени сарадници 

и друга лица запослена у тој ЗУ/ПП/ДПЛ, који су обавестили 

директора ЗУ или ДПЛ/ оснивача ПП о закљученом уговору о 

допунском раду, један примерак оригинала уговора о допунском 

раду у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставили 

здравственој инспекцији? 

� да � не 

� Није 

примен-

љиво 

4. *
УС

 Да ли у евиденцији писмених обавештења о закључењу 

уговора о допунском раду са другим послодавцем коју води 

ЗУ/ПП/ДПЛ постоје здравствени радници/здравствени 

сарадници/друга запослена лица са више од 1 закљученог уговора 

о допунском раду за исти временски период? 

� да-0 � не-2 

� Није 

примен-

љиво 

*
УС 
Питање са ознаком *УС је питање које је условно. У случају да запослени у ЗУ/ПП/ДПЛ не 

обављају допунски рад код другог послодавца, питања број 1-4 нису применљива, не бодују се и не 

улазе у укупан могући број бодова 

 

 

 

Укупан могући  

број бодова*
3 

Број бодова % 

 100 
 

*
3
 Укупан могући број бодова представља збир максималног броја бодова по свим питањима 

која су применљива у појединој здравственој установи/ приватној пракси/ другом правном лицу 

које обавља здравствену делатност.  

Степен ризика израчунава се као проценат броја утврђених/остварених бодова од укупног 

могућег броја бодова. 

 

 

УТВРЂЕНИ/ОСТВАРЕНИ БРОЈ БОДОВА:  _________ (________%) 

 
 

Степен ризика    Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова      

Проценат 91-100 81-90 71-80 61-70 60 и мање 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ 
М.П. 

ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОР 

 

 

 

ШИФРА: КЛ-022-02/05 

Београд, 16. јул 2018. године 


