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ОДГОВОРИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА НА ПИТАЊА СА САВЕТОВАЊА У 
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

1. Како решити оверу здравствених књижица запослених у ДЗ Ћуприја? У прилогу 
достављамо: Закључак јавног извршитеља, Допис Филијале за Поморавски округ 
дирекцији РФЗО и Допис ДЗ Ћуприја Министарству здравља. 

Сектор за здравствено осигурање ради , у сарадњи са Министарством финансија,  
на решавању свих питања која су везана за дугове здрвствених установа. 

Минисрарство здравља ради на решавању овог питања али све активности зависе 
од активности Министарства финансија, које треба да обезбеди финансијска средства. 

2. Које су обавезе здравствених установа од 01.01.2018.  године везано за нови 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Уредбу о 
каталогу радних места? 

 
Oбaвеза здравствених установа је да до 24.03.2018.  године ураде нови Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места који ће бити усклађен са 
Уредбом о каталогу радних места? 
 

3. Појаснити елементе и критеријуме за израду нове систематизације радних места и 
сврставања појединих запослених у платне групе, посебно са аспекта да ли ће се 
дозволити здравственим установама да распореде  своје запослене и која је улога 
РФЗО у том послу? 

 
У складу са усвојеним законима, у 2018. години произилазе следеће обавезе за 

правна лица на чије запослене се примењују одредбе ових закона: 
 

У року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о запосленима у јавним 
службама (до 24. марта 2018. године) послодавци имају обавезу да донесу Правилник о 
организацији и систематизацији послова усклађен са одредбама закона којим се уређује 
систем плата у јавном сектору и овог закона. 

Правилник доноси директор уз претходно прибављену сагласност органа 
управљања (осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено у 
ком случају се примењују одредбе посебног закона) и након затраженог мишљења 
репрезентативног синдиката код послодавца у складу са чланом 32. Закона о запосленима 
у јавним службама. 

Обавезни елементи Правилника утврђени су чланом 30. Закона о запосленима у 
јавним службама. 

При доношењу Правилника, јавне службе су дужне да се придржавају начела за 
његову израду прописаних чланом 31. Закона о запосленима у јавним службама. 
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Јавне службе које су директни и индиректни корисници буџета РС, АП или ЈЛС 
или корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања, дужне су да 
називе радних места ускладе са називима радних места из Уредбе о Каталогу радних места 
у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (у даљем тексту: Каталог 
радних места). 

Јавне службе дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу Правилника 
донесу решења којим се утврђују називи радних места чије послове запослени обављају у 
складу са називима из Правилника. Ова решења достављају се запосленима и она мењају  
по сили закона одредбе уговора о раду које се односе на називе послова које запослени 
обављају. Наведеним решењима не може да се врши премештај запослених на друге 
послове код послодавца. 

У року од 30 дана од дана доношења решења јавне службе су дужне да пријаве 
податак о радним местима из решења у Регистар запослених, изабраних, именованих и 
постављених лица у јавном сектору. Јавне службе дужне су да до почетка примене закона 
донесу решења о коефицијентима за запослене у складу са одредбама Закона о 
запосленима у јавним службама. Коефицијенти за радна места која се утврђују Каталогом 
радних места биће утврђени актом Владе који ће бити донет у току 2018. године, након 
чијег ступања на снагу ће јавне службе донети одговарајућа решења о кефицијентима. 

Eлементи и критеријуми за израду нове систематизације радних места проистичу 
из самог каталога радних места, где су јасно дати сви битни елементи за израду 
систематизације: назив радног места, типични / општи опис посла, стручна спрема / 
образовање, додатна знања / испити / радно искуство. 

Посебна радна група, коју чине представници различитих здравствених установа,  
формирана је у Министарству здрављаи и већ је почела да ради на сврставању појединих 
радних места у платне групе. РФЗО нема никакву улогу у том послу. 
 

4. Када ће се решити проблем уговарања замена за лекаре на специјализацији? 
 
Нацрт Закона о здравственој заштити прописује обавезу РФЗО-а да финансира 

запосленог радника који је замена радника на специјализацији или ужој специјализацији. 
 

5. Да ли ће Министарство и ове године дати сагласност на Правилник о уговарању за 
2018 годину којим се онемогућава пренамена, промена апропријација, у складу са 
Законом о буџетском систему? 

Правилник за уговарање је објављен на интернет страници РФЗОа. 

6. Када ће се увести, као критеријум за утврђивање норматива и уговарање, 
корективни фактор за домове здравља у малим, разуђеним  и пограничним 
општинама које са одобреним кадром нису у могућности да пружају здравствену 
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заштиту на разуђеном подручју, не могу да формирају хитну службу и кућну негу, 
не могу да организују превоз пацијената на дијализу. 
 
Након усвајања Нацрта Закона о здравственој заштити урадиће се сви подзаконски 

акти које прописује Закон о здравственој заштити, па и Правилник о ближим условима за 
обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 
здравствене службе. 

 
7. Да ли представници Mинистарства и Фонда знају да у неким домовима здравља од 

стручног немедицинског кадра раде само економиста и правник, без запослених са 
средњом стручном спремом, све послове јавних набавки, рачуноводства, 
финансија. Да ли планирате да реално сагледате потребе када се праве нормативи и 
кадровски планови?  
 
Због уважавања свега сто сте навели у питању, након усвајања Нацрта Закона о 

здравственој заштити урадиће се сви подзаконски акти које прописује Закон о 
здравственој заштити, па и Правилник о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе. 

 
8. Молим за одговор на захтеве за повећање норматива за домове здравља који су 

удаљени од најближе болнице више од 50км, са доста старих и хронично болесних 
пацијената који живе по раштрканим и неприступацним селима (често и без 
телефона). 
 
Након усвајања Нацрта Закона о здравственој заштити урадиће се сви подзаконски 

акти које прописује Закон о здравственој заштити, па и Правилник о ближим условима за 
обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 
здравствене службе. 

 
9. У Заводу за трансфузију крви Војводине постоје систематизована радна места која 

уопште нису препозната у Каталогу па се сходно томе поставља питање,  шта 
урадити у таквим случајевима? Следећи проблем су радна места на којима раде 
запослени који имају вишу стручну спрему од стручне спреме која је предвиђена у 
Каталогу. Да ли таквим запосленима треба умањити стручну спрему и како 
поступити у таквом случају? 
 
У Министарству здравља ће бити једна особа задужена за стручну помоћ 

здравственим установама у изради нових систематизација, које треба завршити до 
24.03.2018. а након тога и у делу вреновања радних места. 
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10. Да ли је Нацртом Закона о здравственој заштити  јасније и прецизније уређен 
прековремени рад здравствених радника који раде са скраћеним радним временом? 
 

Закон о здравственој заштити  је већ дефинисао прековремени рад здравствених 
радника који раде са скраћеним радним временом, али је потребно приликом израде аката 
о процени радних места и радне околине, поштовати законске прописе из области  рада и 
заштите на раду и  након тога обезбедити  примену у складу са тумачењима које Агенција 
за безбедност и здравље објављује на свом сајту. 

 
11. Обзиром да је Законом о здравственој заштити  предивђено формирање 

здравствених центара – Општа болница и Дом здравља, како ће се поступити у 
оним случајевима где су домови здравља у блокади због вишемилионских 
дуговања. 
 
Предивђено формирање здравствених центара – Општа болница и Дом здравља, 

биће могуће тек након решавања дуговања и блокада. 
 

12. Да ли ће се и на који начин регулисати дуговања установе пре него што се иста 
припоји Општој болници? 
 
Сектор за здравствено осигурање Министарства здравља  ради на решавању овог 

питања. 
 

13.  Да ли постоји могућност да уколико лабораторија већ постоји у Дому здравља, а 
по инструкцијама Министарства треба да пређе у болницу (општина са 18.000 
становника), део остане у Дому здравља за услуге које припадају примарном 
здравству, а део да припадне болници ако по максималном броју има места за те 
раднике? 
 
Приликом оснивања и рада здравствених установа мора се поштовати  Закон о 

здравственој заштити као и позаконски акт који регулише ближе услове за обављање 
здравствене заштите. 

 
14. Ако имамо сагласност Министарства за ангажовање до 10%  запослених на 

одређено време и ако су у питању лекари у пензији, 
- са којим они факсимилом раде (ако им још важи лиценца), 
- да ли и на који начин могу да добију ИД број 
- из којих се средстава плаћају? 
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Ако здравствена установа има Сагланост комисије за кадрове Министарства 
здравља, онда радници раде по уговору  и финансирају се као и остали уговорени  
здравствени радници.  

 
15. Обзиром да је Законом о максималном броју запослених регулисано да се број 

систематизованих радних места мора слагати са бројем запослених, на који начин 
систематизовати генерична радна места која су обавезна, а за која немамо одобрене 
извршиоце? 

По упутству Министарства за државну управу и локалну самоуправу, 
систематизација може имати више систематизованих радних места од од броја који је 
одређен Одлуком о максималном броју, али та радна места не могу бити попуњена 
запосленим радницима на неодређено време, већ се приказује без или са мање 
извршилаца.   

16. Шта ће бити ако, због недостатка кадрова, здравствена установе не може да 
организује рад у складу са Законом о здравственој заштити а да задовољи услов од 
48 сати рада недељно са дежурствима и прековременим радом? 
 

Закон о здравственој заштити  је већ дефинисао прековремени рад здравствених 
радника који раде са скраћеним радним временом, али је потребно приликом израде аката 
о процени радних места и радне околине, поштовати законске прописе из области  рада и 
заштите на раду и  након тога обезбедити  примену у складу са тумачењима које Агенција 
за безбедност и здравље објављује на свом сајту. Након овакве примене здравствене 
установе неће имати проблем са организацијом рада. 

 
17. По новом кадровском плану здравствена установа има 50 лекара. Тренутно 

установа има 50 лекара, а по нормативу треба да има 45 лекара. Да ли здравствена 
установа може да запосли једног лекара (на одредјено време)  када један лекар од 
ових 50 оде из здравствене установе (отказ, пензија)? Да ли РФЗО треба да 
финансира плату тог новог лекара? 

Здравствена установа може да запосли једног лекара само ако има Сагланост 
комисије за кадрове Министарства здравља, а тада и РФЗО финансира плату тог радника. 

18. Да ли приватне апотеке улазе у План мреже? 
 
Према важећем Закону о здравственој заштити, Уредбом о плану мреже су 

дефинисане установе које су у државној својини . Нацртом  Закона о здравственој заштити 
је предвиђено формирање Мреже апотека која ће обухватити све апотеке ( независно од 
својине ), да би се формирала мрежа која је потребна и довољна у складу са задатим 
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критеријумима. Мрежом апотека утврђује се: број, просторни распоред и гравитационо 
подручје апотека, као и друга питања од значаја за организацију апотекарске делатности у 
Републици Србији. 

 
19. У разговору са Кадровском комисијом речено је да се поднесе захтев за замену 

неких од 6 лекара на спецјализацији. Учињено, али дуго нема одговора. Да ли дати 
неки рок Кадровској комисији за одговор? 
 
Министарство здравља одговара на захтеве које Кадровска комисија позитивно 

реши у складу са детањном анализом кадровске обезбеђености конкретне установе. 
 

20. Да ли може да се врати Одлука о замени одсутних радника, који су дуже на 
боловањима, на матичну Филијалу Републичког фонда, ако се ради о уговореним 
радницима? 

Уколико је здравствена установа у оквиру Правилником прописаног норматива, 
може   уговорити замену одсутног радника који  је на дужем боловању. 

21. Да ли може запослени да иде у превремену пензију уз надоканде које су биле 
прошле године? 
 
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору се 

примењује до 31.12.2018.године, тако да одредбе овог закона и даље важе као и Упутство 
са критеријумима које је од стране Министарства здравља достављено здравственим 
установама. 

 
22. По звању сам дипл.економиста, спецјалиста здравствене економике. 

Специјалистичке студије су стечене на катедри Социјалне медицине Медицинског 
факултета у Београду у трајању од три године. Питање: У последњем нацрту 
каталога радних места специјалиста из области здравствене економике је 
изостављен. Зашто? 

У Изменама и допунама каталога радних места је прописано и ово радно место. 

23. Како распоредити запослене чији послови нису предвиђени Каталогом радних 
места? Питање је важно како са аспекта послодавца, коме је обављање таквих 
послова неопходно, тако и са аспекта запосленог, у смислу његовог даљег радно-
правног статуса. Каталогом радних места за одређене послове предвиђен је нижи 
степен стручне спреме у односу на степен предвиђен сада важећом 
систематизацијом радних места и степен образовања запосленог који те послове 
обавља. На пример: за одређене послове актом о систематизацији предвиђена је 
виша стручна спрема, запослени има завршену вишу стручну спрему и остварује 
зараду (у складу са Уредбом о коефицијентима) по коефицијенту предвиђеном за 
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вишу стручну спрему, а Каталог за ту врсту послова предвиђа као услов средњу 
стручну спрему. Закон о раду предвиђа да Уговор о раду између осталог садржи: 
 
- врсту и степен стручне спреме, односно образовање запосленог, који су услов за 
обављање послова за које се закључује уговор о раду (члан 33. став 1. тачка 3.) 
 
- назив и опис послова које запослени треба да обавља  (члан 33. став 1. тачка 4.) 
Истим Законом (члан 171. ) предвиђено је да послодавац може запосленом да 
понуди измену уговорених услова рада ради премештаја на други одговарајући 
посао и да се одговарајућим послом, у смислу наведеног, сматра посао за чије се 
обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о 
раду. 

Питање је да ли ће  послодавац применом Каталога у горе наведеном 
случају бити принуђен да директно крши поменуте одредбе Закона о раду и изложи 
се потенцијалним судским поступцима? Каталогом радних места стриктно су 
одвојени послови медицинских и лабораторијских техничара. Актом о 
систематизацији као услов у погледу врсте стручне спреме предвиђен је 
медицински или лабораторијски техничар, пошто природа послова то дозвољава. 
Да ли је сада уместо једног, потребно систематизацијом предвидети два радна 
места, са идентичним описом послова, али различитим називом и условом за 
обављање истих?        

Ако описом послова, Каталог радних места не предвиђа ниједну алинеју 
која је компатибилна са садржајем рада одређеног радног места, да ли је могуће из 
Каталога преузети назив и услове радног места, а применити опис из акта о 
систематизацији? 

Да ли је у случају потребе, могуће поред услова радног места предвиђених 
Каталогом у акту о систематизацији додати и неке посебне услове? 

 
Сличан је одговору који је детаљно дат за питање број 4. Напомињемо да ће 

у Министарству здравља бити одређена особа која ће до 24.03.2018. одговарати на 
сва питања која су везана за КАТАЛОГ и пружати стручну помоћ у вези израде 
нове систематизације. 
 

СУГЕСТИЈЕ УЧЕСНИКА САВЕТОВАЊА: 

За Правилник о ближим условима за обављање делатности 

-У овом Правилнику је неопходно релаксирати (поправити улогу административних 
радника) и то када су у питању њихов број  и зарада. 

Наиме, у постојећем Правилнику број административних радника одредјује се по формули 
1 административни на 7 лекара- што је крајње погрешно посебно код малих Домова 
здравља. Административни послови у најмањем Дому здравља не могу се обавити без 6 
извршилаца, 1-правник, 2-шеф рачуноводства, 3-систем администратор, 4-благајник, 5-
секретарица директора и 6-књиговођа-ликвидатор. 
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Зараде административних радника треба повећати, конкретно, медициснка сестра има 
коефицијент 12,60 а економски техничар 10,20. Некада је разлика била 10%. 

 
 


