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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 1 
 

Здравствена заштита 
 организована и свеобухватна делатност друштва, са циљем 

остваривања највишег могућег нивоа очувања здравља 
грађана,  

 мера и активности за очување и унапређење здравља 
грађана Републике Србијe, спречавање, сузбијање и рано 
откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и 
благовремено, делотворно и ефикасно лечење, здравствену 
негу и рехабилитацију 

Право на здравствену заштиту  
 Грађанин РС, као и страни држављанин и лице без 

држављанства - стално настањено или привремено борави 
у Републици Србији  

Учесници у здравственој заштити 
 пружаоци здравствене заштите, организације за 

здравствено осигурање, грађани, породица, послодавци, 
образовне и друге установе, хуманитарне, верске, спортске 
и друге организације, удружења, јединице локалне 
самоуправе, аутономне покрајине и Република Србијa 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 2 
 

Здравствена делатност 
 обезбеђује здравствену заштиту грађана, која се 

спроводи кроз систем здравствене заштите 
 мере и активности засноване на научним доказима, у 

складу са стручним стандардима, усвојеним водичима 
добре праксе, протоколима лечења и начелима 
професионалне етике, безбедне, делотворне и ефикасне  

Систем здравствене заштите 
 здравствене установе  
 приватна пракса  
 факултети здравствене струке 
 друга правна лица 
 здравствени радници 
 здравствени сарадници 
 организација и финансирање здравствене заштите 

Финансирање здравствене заштите 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ДРУШТВЕНА БРИГА ЗА 
ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА - на 

нивоу Републике Србијe 
 здравствена заштита одређених 

групација становништва 
изложених повећаном ризику 
обољевања, социјално угрожено 
становништво, спречавање, 
сузбијање, рано откривање и 
лечење болести од већег 
социјално-медицинског значаја, 
под једнаким условима на нивоу 
Републике Србијe  

 остваривање општег интереса 
детаљно разрађено у чл. 11. и 19. 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ДРУШТВЕНА БРИГА ЗА 
ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА – 

на нивоу аутономне покрајине  
 Средства за вршење оснивачких 

права за здравствене установе 
на територији АП – чији је 
оснивач  

 посебни програми здравствене 
заштите 

 додатно осигурање имовине и 
лица 

 боља кадровска обезбеђеност – 
до и преко норматива  
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ДРУШТВЕНА БРИГА ЗА 
ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА - 

јединице локалне самоуправе  
 унапређење доступности 

здравствене заштите за грађане 
 посебни програми здравствене 

заштите 
 додатно осигурање имовине и 

лица 
 боља кадровска обезбеђеност – 

до и преко норматива  
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ПЛАН РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

 доноси Влада Републике Србије 
на основу анализе 
 здравственог стања становништва 
 потреба становништва 
 расположивих кадровских, 

финансијских и других могућности 

 Влада доноси програме 
здравствене заштите 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

НАЧЕЛА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

 поштовања људских права и 
вредности 

 правичности 
 свеобухватности 
 приступачности  
 континуираности  
 сталног унапређења квалитета и 

безбедности 
 ефикасности  

 постизање најбољих могућих резултата у 
односу на расположива финансијска средства, 
односно постизање највишег нивоа 
здравствене заштите уз најнижи утрошак 
средстава 

 
8 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ПРУЖАОЦИ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

1) здравствене установе у јавној и 
приватној својини 
2) факултети здравствене струке 
и друга правна лица 
3) приватна пракса 
4) здравствени радници и 
здравствени сарадници који 
обављају здравствену делатност 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

РЕГИСТАР здравствених установа и 
ЈЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 

субјеката у здравству – води АПР 
 Регистар - здравствене установе у 

јавној и приватној својини 
 Евиденција - електронска, 

централна, јавна база података о 
регистрованим здравственим 
установама и приватној пракси, које 
обављају здравствену делатност 

 Правилник о ближој садржини 
Регистра и документацији 

 недељни распоред рада, почетак и 
завршетак радног времена, допунски 
рад 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ПРОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Дозвола за коришћење нове здравствене 
технологије садржи: 
1) опис здравственог проблема; 
2) опис нове здравствене технологије; 
3) клиничке ефекте нове здравствене 
технологије; 
4) процену безбедности нове здравствене 
технологије; 
5) трошкове и економску евалуацију нове 
здравствене технологије; 
6) оцену оправданости увођења нове здравствене 
технологије; 
7) услове за примену нове здравствене 
технологије. 11 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

 
 

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД   
ДОПУНСКИ РАД 

 дежурство 
 рад по позиву 
 приправност 
 
 допунски рад – до трећине радног 

времена – код другог послодавца, 
највише три  
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА 
ПРИМАРНОМ НИВОУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ДOM ЗДРАВЉА 
 

У јавној својини оснива: Република Србија / Аутономна 
покрајина 
МОРА ОБАВЉАТИ: 
         • превентивну здравствену заштиту за све категорије 
становништва  
         • здравствену заштиту деце 
         • здравствену заштиту жена 
         • здравствену заштиту из области опште медицине 
         • здравствену заштиту из области поливалентне 
патронаже, кућног лечења и  здравствене неге 
 
МОРА ОБЕЗБЕДИТИ самостално или преко дуге здравствене 
установе-приватне праксе  
         • лабораторијску и другу дијагностику  
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

 
 

ДOM ЗДРАВЉА 

може обављати :  
• делатност денталне медицине 
• апотекарску делатност 
• делатност медицине рада   
• другу специјалистичко-консултативну делатност 
• хитну медицинску помоћ 
може обебедити самостално или преко дуге 
здравствене установе / приватне праксе: 
• санитетски превоз 
• превоз пацијената на дијализу 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДОМА ЗДРАВЉА 

   Седиште 
   Огранак – делатност седишта 
   Здравствена станица – на територији 

упpавног округа  седишта /огранка 
  Здравствена амбуланта – на 

територији упrавног округа  седишта 
/огранка 
 Изузетно – стационар / ванболничко 

породилиште 
15 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ПОЛИКЛИНИКА 
 Здравствена делатност на примарном 

нивоу 
  
 Специјалистичко-консултативна  

делатност - најмање пет области 
медицине / денталне медицине 

  
 Огранак - специјалистичко-

консултативна  делатност -најмање три 
области медицине / денталне медицине 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ЗАВОДИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ  
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Нове врсте завода 
 • Завод за лабораторијску дијагностику 
 • Завод за радиолошку дијагностику 
 • Завод за палијативно збрињавање 
промена назива - завод за хитну медицинску помоћ - 
завод за ургентну медицину 

Остале новине: 
 • организационе јединице ван седишта завода 
 • могућност стационара у заводима за: 

 геријатрију и палијативно збрињавање 
 палијативно збрињавање 
 плућне болести и туберкулозу 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ЗАВОД ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ 
ДИЈАГНОСТИКУ 
 Седиште – најмање три области 

лабораторијске дијагностике 
 
 Огранак – најмање једна област 

лабораторијске дијагностике 
  
 Јединица за узимање узорака –

лабораторијска делатност из 
области седишта/огранка  

   на територији управног округа седишта/огранка  

                                                      18 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА 
СЕКУНДАРНОМ НИВОУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
Болница - организационе јединице изван седишта  на 
територији управног округа на којем има седиште / на 
територији за коју је болница у јавној својини основана 
 
Специјална болница: 
       • Здравствена заштита из једне или више грана / области 
медицине 
       • Самостално или преко друге здравствене установе мора 
обезбедити: - лабораторијску и другу дијагностику 
            - апотекарску делатност 
        - санитетски  превоз 
        - адекватне количине крви и компонената крви  
        - патолошко-анатомску делатност 
  
Здравствени центар – делатност дома здравља и опште 
болнице 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ВИШЕ 
НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Завод за јавно здравље Републике Србије 
Организациона јединица за скрининг 
 организовање  и спровођење скрининг програма 
 подаци из евиденције  спровођења  националних 

програма за рано откривање болести: 
 назив националног програма 
 циљна популација 
 позивање 
 резултати одазива  
 резултати скрининга 

 Лични подаци  из  циљне популације се могу добити и из базе 
података министарства надлежног за унутрашње послове и 
других надлежних органа и организација 

 Лична достава позива посредством правног лица које 
закључује уговор са Министарством здравља 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ОРГАНИ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ 1 

ДИРЕКТОР 
 пооштрени услови за именовање директора – 

обавезна едукација из здравственог 
менаџмента 

 директор - на период од 4 године и може бити 
поново именован 

 заменик директора - здравствене струке - 
обавезно, ако је директор немедицинске струке 

 по истеку мандата може бити премештен на 
друго радно место у истој ЗУ, ако испуњава 
услове и ако постоји радно место 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ОРГАНИ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ 2 

УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР 
 чланови морају имати високу стручну спрему 
 већина чланова се предлаже од стране оснивача 
 запослени из здравствене установе може бити 

члан само једног органа управљања, односно 
стручног органа 

 мандат престаје истеком мандата, без обзира 
на измене појединачних чланова 

 надзорни одбор једном годишње подноси 
извештај о свом пословању, укључујући и део 
који се односи на финансијску одрживост ЗУ 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

СТАТУТ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ 

 У јавној својини – доноси управни 
одбор ЗУ, уз сагласност оснивача 
 

 У приватној својини – доноси оснивач 
 
 Региструје се и објављује на 

интернет страници АПР 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

СТРУЧНИ ОРГАНИ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
 СТРУЧНИ САВЕТ 
 СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ 
 ЕТИЧКИ ОДБОР 

 чланови не могу бити истраживачи у 
клиничком испитивању / повезани са 
спонзором клиничког испитивања 

 даје сагласност за испитивање у области јавног 
здравља / узимање органа, ћелија и ткива од 
живог даваоца и етичким питањима у поступку 
трансплантације  

 КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

СТРУЧНА ТЕЛА НА НИВОУ 
РЕПУБЛИКЕ 

 ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ СРБИЈЕ 
 чланове именује и разрешава Влада, на 

предлог министра здравља 
 има 16 чланова, новина – представник 

удружења ЗУ у приватној својини и 
приватне праксе 

 ЕТИЧКИ ОДБОР СРБИЈЕ 
 
 РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

 израда водича добре праксе 
 РСК за комплементарну медицину 25 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ И 
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ 

 Промена стручних звања: 
 доктор денталне медицине – уместо доктор 

стоматологије – у складу се ЕУ регулативом 
 Магистар фармације – поред 

дипломираног фармацеута – у складу са 
стеченим дипломама 

 Привремена лиценца – до 180 дана 
 Приправнички стаж – шест месеци за 

све здравствене раднике 
 Здравствени сарадници – немају обавезу 

за приправнички стаж и стручни испит 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

 Специјализације и уже специјализације – трошкови за 
запослене у ЗУ у јавној својини – РФЗО  

 континуирана едукација – трошкови – надлежна 
комора, послодавац, односно здравствени радник 

 други облици: 
 постдипломске студије 
 објављивање, рецензија и уређивање стручних чланака у 

стручним и научним часописима  
 План стручног усавршавања усклађује се са Планом 

развоја кадрова у здравству, који садржи План уписне 
политике на факултете и школе здравствене струке 

 специјализације из дефицитарних грана могу се 
одобрити незапосленом здравственом  раднику као и 
запосленом на одређено време 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

КВАЛИТЕТ  
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Етичка начела уведена у дефиницију 
квалитета 

Друго правно лице 
Провера квалитета стручног рада 

 Унутрашња 
 Спољашња 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

УНУТРАШЊА ПРОВЕРА 
КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА 

 Редовна 
 На основу годишњег програма који 

доноси: 
 стручни савет (претходно    
    Комисија за унапређење квалитета) 
 оснивач ПП 
 руководилац ДПЛ 

 Ванредна 

29 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

Ванредна унутрашња провера 
квалитета стручног рада 

 Врши се као провера квалитета стручног рада 
 здравственог радника/сарадника 
 организационе јединице 

 На захтев: 
 директора / стручног савета / комисије за 

унапређење квалитета (Правилник) 
 оснивача ПП/руководиоца ДПЛ 
 здравственог инспектора  
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

Спроводи 
 

Комисија за ванредну 
унутрашњу проверу квалитета 
стручног рада, коју именује: 

 директор ЗУ (Правилник) 
 руководилац ДПЛ 
 

Оснивач ПП 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ИЗВЕШТАЈ О  
ВАНРЕДНОЈ УНУТРАШЊОЈ ПРОВЕРИ  

КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА 

 Садржи податке о: 
  утврђеном чињеничном стању 
  уоченим недостацима 
 мишљење о последицама по 

здравље грађана 
 предлоге за отклањање уочених 

недостатака и пропуста 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ИЗВЕШТАЈ 

 Извештај  о ванредној унутрашњој 
провери квалитета стручног рада се доставља  
  директору/руководиоцу ДПЛ 
  подносиоцу захтева за ванредну 

унутрашњу проверу квалитета  
 

 Извештај о редовној унутрашњој провери 
квалитета стручног рада се доставља 
тромесечно стручном савету (Правилник) 

33 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

Спољна провера  
квалитета стручног рада 

 Редовна 
 на основу програма који доноси 

министар, а на предлог ИЗЈЗ и 
надлежне коморе  

 Листу надзорника предлаже      
комора, доноси министар и 
доставља комори  

 Ванредна 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

Ванредна спољна провера  
квалитета стручног рада  

 Министарство разматра оправданост 
захтева 

 прибавља мишљење надлежне 
коморе  
 о одлуци обавештава подносиоца 
захтева у року од 15 дана (Правилник) 
 

 Министар доноси решење о спровођењу 
 Спроводи се у року од 30 дана 
(Правилник) 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ИЗВЕШТАЈ 

Извештај о спољној провери 
квалитета садржи 
 утврђено чињенично стање 
 уочене недостатке и пропусте 
 мишљење о могућим последицама 
по здравље 
 савете и предлоге за 
отклањање недостатака 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ПРИГОВОР НА ИЗВЕШТАЈ 

 Извештај се доставља у року од 15 дана: 
 министру 
 здравственој установи, другом правном  
 лицу, односно приватној пракси 
 надлежној комори 
 подносиоцу захтева (Правилник) 
 

 Рок приговора на извештај надзорника  
    продужен са 3 на 8 дана 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПАЊУ 

 ЗУ / ДПЛ/ ПП доставља у року од 15 дана 
министру извештај о поступању по саветима и 
предлозима надзорника 

 
 Министар разматра извештај надзорника, приговор 

на извештај и извештај о поступању ЗУ/ПП 
 Може затражити допуну извештаја или 
изјашњавање по приговору од 
надзорника 

 дужни да доставе у року од 8 дана 
(Правилник) 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

АКРЕДИТАЦИЈА  

 Могућност акредитације приватне праксе и 
другог правног лица 
 

 Сертификат о акредитацији/одузимању 
сертификата се не објављује у „Службеном 
гласнику“, већ на интернет страници 
Агенције 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

УТВРЂИВАЊЕ  
ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ 

 Рок од 6 сати за обавештавање о смрти 
пацијента  

 ЗУ обавештава пунолетног члана породице о 
времену смрти, а надлежни доктор о узроку 
смрти 

 Избачена обавеза присуства 
доктора који је констатовао смрт 
приликом идентификације тела 
преминулог 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ОБДУКЦИЈА 

 На лицу умрлом пре истека 24 сата од почетка 
лечења у стационарној ЗУ, уколико није било 
могуће утврдити узрок смрти 

 На мртворођеном детету и новорођенчету које је 
умрло у ЗУ одмах након рођења или током лечења 

 На захтев надлежног органа 
 Ако смрт наступи у току дијагностичког или терапијског 

поступка или након поступка, уколико постоји 
сумња да је смрт наступила у вези са извршеним 
поступком. 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

  

  Захтев за обдукцију може 
опозвати искључиво лице или 
орган који је обдукцију и 
захтевао, уколико су престали 
разлози за вршење обдукције 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

КОМПЛЕМЕНТАРНА 
МЕДИЦИНА  

 Промењен назив 
  Дефинисан појам дијагностичке процене 
(дијагностикује поремећај) 

  Може се обављати у ЗУ/ДПЛ/ПП 
 Мoже обављати здравствени радник којем је 

Министарство решењем издало дозволу за 
обављање одређене методе 

 на основу мишљења републичке 
стручне комисије 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

НАДЗОР 

Фармацеутска инспекција  
 преузима комплетан надзор над 

обављањем апотекарске 
делатности 

 
Усклађен са Законом о 

инспекцијском надзору 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Рокови: 
 Влада ће донети План мреже, у року од 12 месеци 
 Република Србијa/аутономна покрајина, преузеће 

оснивачка права над ЗУ у року од 24 месеца 
 ЗУ, ДПЛ и ПП ускладиће опште акте и 
рад у року од 12 месеци 
 ЗУ из Плана мреже којима се мења 
оснивач, у року од 6 месеци од преузимања 
оснивачких права. 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

РЕГИСТАР ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА 

 Регистар здравствених установа и Јединствена 
евиденција почеће са радом у року од 12 месеци 

 
 АПР ће по службеној дужности извршити 

превођење података о ЗУ из регистра привредних 
судова, у року од 12 месеци 

 ЗУ су дужне да поднесу пријаву за упис 
усклађивања у Регистар ЗУ у року од 3 месеца 
од дана окончања превођења 
 

 Решења о испуњености услова за обављање 
здравствене делатности апотеке, донета од стране 
здравственог инспектора, настављају да важе 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! 
 
 

javna.rasprava.zdravstvena.zastita@zdravlje.gov.rs 
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