На основу члана 4а став 3. 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 и
10/13),
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 и
101/12 – у даљем тексту: Уредба) у члану 4. став 2. мења се и гласи:
„Корективни коефицијент из става 1. овог члана износи 0,9612.”
Став 4. брише се.
Члан 2.
У члану 5. став 1. тачка се замењује запетом и додају се речи: „сразмерно укупној оцени.”
Став 2. мења се и гласи:
„Процентуално увећање основне плате износи највише 8,08%.”
Члан 3.
У члану 14. став 1. мења се и гласи:
„Изузетно од члана 6. ове уредбе, лекару на специјализацији, лекару у кућној нези,
лекару специјалисти одговарајуће гране 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, проценат увећања основне
плате по основу радног учинка не може бити мањи од просека радног учинка лекара у здравственој
установи.”
Члан 4.
У члану 16. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„За период у коме је изабрани лекар одсутан због привремене спречености за рад, за
медицинску сестру-техничара који је у тиму са тим лекаром, за тај период се проценат увећања
основне плате по основу радног учинка обрачунава на нивоу просека радног учинка у здравственој
установи.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а примењује се од обрачуна и исплате плата за мај 2013. године.
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