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[Наредба о додацима за службенике који раде у здравственим 
установама и просветно-правним установама Медицинског 
факултета Велике медицинске школе под условима опасним по 
здравље, од 20. децембра 1952. године] 

 
На основу чл. 23 ст. 4 Уредбе о звањима и платама службеника у 

здравственој служби („Службени лист ФНРЈ“ бр. 14/52), а у сагласности са 
Комисијом Владе Народне Републике Србије, доносим следећу 

 
Н А Р Е Д Б У  

О ДОДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ КОЈИ РАДЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА И ПРОСВЕТНО-НАУЧНИМ УСТАНОВАМА МЕ-
ДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВЕЛИКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

ПОД УСЛОВИМА ОПАСНИМ ПО ЗДРАВЉЕ 

I. 

Службеници који раде у здравственим установама и просветно-
научним установама Медицинског факултета Велике медицинске школе у 
Београду (у даљем тексту: у здравственим установама) под условима опа-
сним по здравље, припада додатак по одредбама ове наредбе. 

II. 

Као рад – служба који се врши под условима опасним по здравље 
службеника у здравственим установама (овде не долази у обзир рад – слу-
жба за који је већ прописима одређен овакав додатак), – сматра се: 

– рад на вирусима у лабораторијама завода и института; 
– рад у болницама за заразне болести и на заразним одељењима 

општих и специјалних болница; 
– рад на испитивању и сузбијању заразних болести за време ак-

ција на терену; 
– рад у бактериолошким лабораторијама здравствених установа; 
– рад са зараженим животињама у здравственим установама; 
– рад на производњи серума и вакцина у установама и предузе-

ћима за производњу серума и вакцина; 
– рад са отровним или експлозивним материјалом у лаборатори-

јама здравствених установа и предузећа за медицинску произ-
водњу и предузећа за расподелу лекова; 
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– рад на испитивању лекова у хемиско-аналитичким и биолош-
ким лабораторијама установа за испитивање лекова; 

– рад на анализама мокраће, измета или другог по здравље штет-
ног материјала у клиничко-диагностичким лабораторијама 
здравствених установа; 

– рад на дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији са хемиским 
отровним материјалом; 

– рад на лечењу микозе у здравственим установама за лечење 
микозе и на сузбијању микозе у акцијама на терену; 

– рад на сузбијању трахома и ендемског сифилиса у акцијама на 
терену; 

– рад у болницама за душевне болести и на отсецима за посмат-
рање лица оболелих од душевних болести општих и специјал-
них болница; 

– рад са лешевима у анатомским и анатомо-патолошким инсти-
тутима, патофизиолошким институтима и просектурама, као и 
токсиколошким отсецима установа за судску медицину; 

– рад у експерименталним лабораторијама за испитивање рака. 

III. 

Додатак по овој наредби припада службеницима према интензите-
ту опасности и степену изложености без обзира на звање које имају, у ме-
сечном износу и то: 

у износима од 800 до 1.200 динара када раде: 
– на вирусима у лабораторијама завода и института; 
– када непосредно и стално раде са болесницима или заразним – 

зараженим материјалом у болницама за заразне болести, на за-
разним одељењима општих и специјалних болница и на испити-
вању или сузбијању заразних болести за време акција на терену; 

– када непосредно и стално раде са живим заразним клицама у 
бактериолошким лабораторијама здравствених установа; 

– када стално раде са зараженим животињама намењеним диаг-
ностици или испитивању; 

– када непосредно и стално раде: са отровним или експлозивним 
материјалом у лабораторијама здравствених установа и преду-
зећима за медицинску производњу и предузећима за расподелу 
лекова; на анализама мокраће, измета или другог по здравље 
штетног материјала у клиничко-диагностичким лабораторијама 
здравствених установа; на испитивању лекова у биолошким 
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лабораторијама установа за испитивање лекова; на серо-
диагнози леуса или на другим серолошким реакцијама у серо-
диагностичким лабораторијама здравствених установа; 

– када непосредно и стално раде: на дезинфекцији, дезинсекцији 
и дератизацији са хемиским отровним материјалом; са болес-
ницима на одељењима за немирне болеснике, за лечење шоком 
и за наркомане болнице за душевне болести, као и са болесни-
цима на одељењима за мирне болеснике болница за душевне 
болести и на отсецима за посматрање лица оболелих од душев-
них болести општих и специјалних болница; у здравственим 
установама за лечење микозе; у акцијама за сузбијање трахома, 
ендемског сифилиса и микозе за време рада на терену; 

– Када непосредно и стално раде на производљи серума и вакци-
на у установама и предузећима за производњу серума и вакци-
на; са лешевима у базенима за лешеве анатомских и анатомо-
патолошких института, у лабораторијама и просторијама за об-
дукцију и дисекцију лешева просектура, као и н токсиколош-
ким отсецима установа за судску медицину и патофизиолош-
ким институтима; на испитивању лекова у хемиско-
аналитичким лабораторијама установа за испитање лекова и у 
експерименталним лабораторијама за испитивање рака. 

IV. 

Службеници других струка (административне, финансиске и др.) 
запослени у здравственим установама примају додатак по овој наредби, у 
месечном износу и то: 

– када раде у болницама за заразне болести а нису у непосредном 
додиру са болесницима; 

– када учествују у екипама за сузбијање заразних болести, а нису 
у непосредном додиру са болесницима; 

– када раде: у бактериолошким лабораторијама здравствених ус-
танова; у просторијама за обдукцију лешева просектура на при-
јемним одељењима психијатриске клинике и болница за душе-
вне болести, као и на одељењима за пријем заразног материјала 
у заводима, лабораторијама и болницама. 

V. 

Службеницима других струка, који обављају радове службеника 
здравствене струке за које је у тач. III ове наредбе предвиђен додатак, 
припада исти додатак као и службеницима здравствене струке. 
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VI. 

Службеници здравствене струке и других струка, као и хонорарни 
службеници, који делимично раде или раде са скраћеним радним време-
ном на радовима – пословима из тач. III ове наредбе, примају одговарајући 
део предвиђеног додатка сразмерно стварно проведеном времену на раду 
односно скраћеном радном времену. Ако ови службеници раде на овим 
радовима – пословима најмање ¾ њиховог редовног радног времена, при-
пада им предвиђени додатак у пуном износу. 

VII. 

Службеници здравствене струке и других струка, ако раде у две 
или више здравствених установа на радовима – службама из тач. III ове 
наредбе, не прекорачујући своје редовно радно време, примају у тим уста-
новама одговарајући део предвиђених додатака сразмерно времену које 
проводе у њима на раду. 

Ако службеници из претходног става при таквом раду раде преко 
свог редовног радног времена, примају у установи где раде редовно радно 
време додатак у пуном износу, а у установи где раде преко редовног рад-
ног времена примају одговарајући део предвиђеног додатка сразмерно 
времену проведеном на том раду. 

VIII. 

Висину посебног додатка у границама најмањег и највећег износа 
одређује старешина установе према степену изложености опасности по 
здравље службеника. 

IХ. 
Додатак по овој наредби исплаћиваће се од 1 априла 1952 године. 

Х. 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику Народне Републике Србије“. 
 
Бр. 24943 
У Београду, 20 децембра 1952 године 

Министар-Претседник 
Савета за народно здравље и 

социјалну политику  
Владе НР Србије, 

Спасенија Бабовић, с. р. 

[Службени гласник НР Србије, 8(1952), 39, стр. 558–559] 




