
1. Рационализација запослених од 05.02.2016.године. 
 

Руководећи се уредбом Владе РС о максималном броју запослених, здравствене 
установе су приступиле изради нових систематизација. Све установе које су имале 
попуњена одређена радна места, та радна места су задржана у новој систематизацији, а 
установе које нису имале попуњена сва радна места, остала су без тих радних места и на 
тај начин су оштећене. 

Сматрамо да су одређена радна места, на пример информатичара, морала да се задрже 
и у новој систематизацији, без обзира што тренутно нису била попуњена. Наиме, од 
2007.године подносимо захтев за уговарање тог радника и до данас нисмо добили 
сагласност за уговарање, а сада је то радно место укинуто. Питамо се како да се укључимо 
у нови Информациони систем без кадра и опреме? Напомињемо да ми имамо право на 102 
радника по кадровском плану, а имамо 100 уговорених радника. 

Гледајући критеријум владе РС, ми као установа можемо да уговоримо још два 
радника али како када та радна места сада немамо у систематизацији радних места.  

Мишљења смо да је требало систематизацију  радних места урадити тако да установа 
може нормално да функционише, а да се поштује критеријум владе РС о максималном 
броју запослених. Сматрамо да акт о систематизацији радних места не треба стално 
мењати од ситуације до ситуације, већ да постоји стандар шта једна установа треба да има 
( од радних места) за нормално функционисање. 

Шта и како сада поступити да би решили проблем са информатичарем ?  
 
Одговор: 
 Закон о начину одређивања максималног броја запослених обавезује установе да 
систематизацију уподобе са максималним бројем запослених, јер то је био циљ закона, 
контрола броја запослених у јавном сектору и контрола трошкова рада. Оно на шта закон 
ставља посебан акцента јесте како доћи до одређеног броја за сваку установу а да се тиме 
не нарушава процес рада. У том смислу утврђује се обавезе за Владу, министарство и 
послодавца. Влада усваја максималан број запослених за здравство али и за сваку 
установу појединачно. Тај број се утврђује на основу предлога министра здравља, који је 
дужан да  свој предлог заснује нарочито на анализи: законодавног и стратешког оквира 
који је утврђен за деловање одређене јавне службе; функција, унутрашњег уређења, 
података о кадровским и финансијским ресурсима организационих облика у делокругу 
органа; мрежа установа у делокругу органа и задовољења потреба корисника јавних 
услуга. До тог броја се долази уз сарадњу са установама и података које од њих добију. 
Министарство је дужно да у периоду спровођења рационализације разматра, предложи и 
спроводи заједно са установама и мере  које нарочито подразумевају смањење броја 
запослених кроз: 1) укидање или обједињавање појединих послова који нису обухваћени 
неопходним функцијама организационих облика који обављају послове из делокруга 
органа; 2) смањивање величине и промену структуре организационих јединица у циљу 
успостављања ефикасније управљачке структуре и смањења трошкова; 3) планирање 
увођења информационо-комуникационих технологија у одређене административне 
послове; 4) обавезно успостављање односа између стручног и административно-техничког 



и помоћног особља у складу са прописаним мерилима, као и прилагођавање тих мерила у 
циљу усклађивања са међународним стандардима у одређеној области и др.  Установе су 
дужне да на основу датог броја направе најопималнију организацију рада и 
систематизацију радних места. Значи установе имају могућност и обавезу да на основу 
датог броја али и других норматива који их обавезују, одлучују која радна места и број 
извршилаца ће да утврде у систематизацији.  Министарство има обавезу да предлаже и 
спровооди мере који ће дугорочно гледано да доведу до смањења броја запослених у 
здравству а којима морају да се прилагођавају установе, и такође да их спроводу кроз 
систематизацију. То није једноставан ни тренутан задатак, већ захтева извесно време за 
реализацију тако да ће систематизације  морати да се мењају и прилагођавају броју, 
мерама владе и другим мерама које установе спроводе како би се у трогодишњем периду 
дошло до оптималног броја запослених у свакој области и установи. Одговорност је на 
свима.  
Како у здравству већ постоји кадровски план, то је требало да буде олакшан пут 
министарству да дође до одговаралућег предлога максималног броја. Друго је питање када 
ће и како у наредном периоду да се усклади кадровски план и максималан број, јер ти акти 
не би смели да буду у колизији један са другим. 
У оквиру максималног броја установа одлучује који профил јој је неопходан за 
функционисање, тако да није био циљ закона да се само задржи затечено стање, већ да се 
изврши преиспитивање свих радних места, броја узвршилаца и послова и у складу са тим 
направи нова систематизацију. Али опет у оквиру максималног броја. Значи, установа 
може да уведе радно место информатичара у систематизацију ако има потребе и да 
затражи сагласност м.здравља на систематузацију, наравно у оквиру максим.бр. а о 
питањима радног ангажовања и плаћања тих лица потребно је да се заузме усаглашен став 
и поступање министарства и фонда.  


