
 
 
 
 
                     ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  
                     У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
                  
 
                     КАДРОВСКИ ПЛАН 
  
 



План мреже здравствених установа 

Примарни ниво:  

 160 домова здравља (2 на АП КиМ),  

 36 апотека (1 на АП КиМ),  

 17 завода. 

  

 



План мреже здравствених установа 

Секундарни ниво:  

 74 здравствених установа:   

 40 општих болница, 

 34 специјалне болница укључујући 18 специјалних 
болница за рехабилитацију 



План мреже здравствених установа 

Терцијарни ниво:  

 30 здравствених установа:  

 4 клиничка центра, 

 6 клиничко - болничких центара (2 на АП КиМ), 

 7 клиника и  

 13 института. 

 



План мреже здравствених установа 

На више нивоа:  

34 здравствене установе од којих је 25 завода/института 
за јавно здравље (1 на АП КиМ),  

  



ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 
 ЗА ДОНОШЕЊЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

 ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 

57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон) 
  
  Закон о запосленима у јавним службама  (Сл. Гласник РС бр. 113/17) 
  
 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 - исправка, 108/13,142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
  
  Закон о изменама и допунама Закона буџетском систему („Службени гласник РС” број 108/13) 
  
  Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гласник РС   

бр.68/2015) 
  
 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 

код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 
59/15) 
 

  Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и 
другим облицима здравствене службе  („Службени гласник РС“, бр. 43/06,112/09, 50/10, 79/11, 
10/12 - др. пропис, 119/12 – др. пропис, 22/13 и 16/18)   



УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 
 

 

 КОМИСИЈА ЗА КАДРОВЕ ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА  

     (Комисија Министарства здравља) 
 
 

  КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО 
АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ 
СРЕДСТАВА 

      ( Комисија Владе) 
 

 
 



КАДРОВСКИ ПЛАН  ЗА  2018. годину 
  Број запослених на неодређено  и одређено време у здравственим установама 

из Плана мреже здравствених установа  је 106.357 укупно запослених. 
 
 Број запослених чије се плате обезбеђују из средстава обавезног здравственог 

осигурања је 101.939  (преме подацима РФЗО из Финансијског плана тај број 
је био дана 01.11. 2018. године 99.612), од тога: 20,3% доктора медицине, 
1,6% доктора стоматологије, 0,4% фармацеута/фармацеута биохемичара, 1,3% 
здравствених сарадника (углавном са високом стручном спремом), 55,8% 
здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом, 20,6% 
немедицинских радника. 

  
 Укупан број запослених на неодређено и одређено време у здравственим 

установама из Плана мреже је 125.588.  Овај  број запослених укључује и 
запослене чије се плате обезбеђују из средстава здравствене установе, 
локалне заједнице, прихода од услуга остварених пружањем здравствених 
услуга које плаћају корисници тих услуга, односно из прихода од пружених 
услуга из области туризма и других извора. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Сходно члану 27е став 36. Закона о буџетском систему, 
укупан број запослених на одређено време због повећаног 
обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о 
привременим и повременим пословима, преко омладинске и 
студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, 
код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% 
укупног броја запослених. Здравствена установа, може по 
том основу запошљавати раднике на одређено време без 
обраћања Министарству здравља, изузев  ако одредбом 
важећег кадровског плана није у обавези да се обрати 
Комисији за кадрове здравствених установа (Комисија 
Министарства здравља). 



У смислу члана 27е став 37. Закона о буџетском систему, 
здравствена установа због повећаног обима посла, лица 
ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим 
и повременим пословима, преко омладинске и студентске 
задруге и лица ангажованих по другим основама, може да 
прибави одговарајућу сагласност Комисије Владе за 
запошљавање изнад броја већег од 10% укупног броја 
запослених. 
Сагласност се добија најчешће на период од три месеца. 
 
Министарство здравља не води евиденцију добијених 
сагласности на напред наведен начин. 



                       

       РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КАДРА 
 
 
 
У претходним годинама (2016, 2017)  спроведена је 
рационализација  кадра запосленог у области стоматолошке 
здравствене заштите и немедицинског кадра у здравственим 
устaновама у јавној својини. 
  



Радица Пејчиновић Булајић 
 

помоћник министра здравља у сектору здравствене организације 
Министарства здравља Републике Србије 

ДЕЦЕМБАР, 2018. ГОД. 
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