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 Унапређење система  
• Нови закони и измена старих 
• Преговори за приступање и хармонизација прописа 
• Централизоване јавне набавке и нови начин 

финансирања (DRG) 
• Унапређење пацијентових права и изједначавање 

приватне и државне праксе 
• Јачање инспекцијских органа 
• Заразне болести и нови програм обавезне имунизације 
• Безбедност и здравље на раду 
• Здравствени туризам 

 
 



I) Правни оквир система 
здравствене заштите 

1. Закон о здравственој заштити 

2. Закон о здравственом осигурању 

3. Закон о здравственој документацији и 
евиденцијама у области здравства 

4. Закон о заразним болестима 

5. Закон о јавном здрављу 

6. Закон о лековима и медицинским средствима 



a) Измена законских регулатива  

• Примена електронског вођења 
документације 

• Убрзавање процеса рада и 
стварање више времена за 
медицинске аспекте посла 

• Редефинисање допунског рада и 
стварање услова да и други 
субјекти могу обављати 
здравствену делатност 
(палијатива, дијагностика, 
лабораторија итд.) 

• Увођење модела допунског  
здравственог осигурања 



b) Измена законских регулатива  
• Терцијарни ниво здравствене 

заштите у надлежности 
Републике (КБЦ) 

• Институт за јавно здравље 
Србије - водећа установа у 
области јавног здравља (надзор 
над остваривањем здравствене 
заштите у радној, животној 
средини, ванредним 
ситуацијама...) 

• Решавање питања вишка 
запослених у здравству 

• Избор директора и запослених 
путем јавних конкурса 



II)Преговори за приступање и 
хармонизација прописа 

 • 13 комисија Владе РС за хармонизацију 
законодавства 

• За нас најважније поглавље 28 – заштита 
потрошача и здравље 

• Поглавље 24 – злоупотреба дрога и 
психоактивних супстанци и 23 – посебно 
осетљиве групе, заштита права, 
трафикинг итд.  

• Опредељивање Националне 
канцеларије за дроге које ће бити 
предложено да буде у МУП-у 

• Стварање Националног центра за 
мониторинг дувана, алкохола и дрога  

• Модел за начин и поступак уништавања 
психоактивних супстанци  

• Превенција болести зависности 
 



III) Централизоване јавне набавке и 
нови начин финансирања (DRG) 

 
• 57 нових радника за потребе централизованих јавних 

набавки 

• Уштеде 20-30% у односу на претходно стање 

• 2015. централизоване набавке за лекове на рецепт 

• Увођење номенклатуре здравствених услуга и плаћање 
по моделу дијагностички сродних група на секундарном 
и терцијарном нивоу уместо плаћања запослених 

 



IV)Унапређење пацијентових права 
– имплементација усвојених закона 

 • Од 1. децембра почиње рад 
саветника за права пацијената и 
здравствених савета у свим 
градовима и општинама – већа 
самосталност и независност у 
раду 

• Лечење лица са менталним 
сметњама у заједници 

• Трансформације великих 
психијатријских установа (5), 
смањење постеља са крајњим 
циљем коришћења истих за 
потребе психогеријатрије и 
судске психијатрије 



V) Јачање инспекцијских органа 
 

• Заокруживање Сектора за 
инспекције послове са идејом 
да прерасте у Инспекторат 

• Повећање броја здравствених, 
санитарних и инспектора за 
лекове и медицинска средства  

• Нова опрема, софтвер и 
организација 

• Нови и ефикаснији модел 
ванредне провере квалитета 
стручног рада 

 



VI) Заразне болести 

• Нови Закон о заразним 
болестима 

• Нови програм обавезне 
имунизације у складу са 
препорукама Светске 
здравствене организације 

• Јачање капацитета Клинике за 
тропске и инфективне 
болести и едукација лекара 
опште медицине у погледу 
препознавања нових претњи 

 

Вирус грознице  

Западног Нила:  

238 оболелих и 32 умрла  



VII) Програм трансплантације 
• Дефинисати и заокружити 

трансплантационе потребе на 
територији РС 

•  Подстицати даљи процес 
упознавања становништва са 
неопходношћу повећања броја 
донора 

• Довођење стучњака из 
иностранства који ће радити 
интервенције у Србији, као и 
упућивање наших стручњака у 
иностранство 

• Оспособљавање наших 
трансплантацинох капацитета за 
извођење што већег брооја 
трансплантација код нас а што 
мање у иностранству 

Број трансплантација у 2013: 

– бубрези: 44 

– јетра: 10 

– срце: 1 



Безбедност и здравље на раду 
 • РФЗО обезбеђује 1100 радника у домовима здравља, 

Институту за медицину рада у Београду и заводима за 
здравствену заштиту радника  

• Изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу 
на раду, као носећег закона који предлаже 
Министастарство рада, запошљавања и социјалне 
политике, увести одређен број обавезних прегледа  

• У оквиру постојећег обавезног здравственог осигурања 
прецизирати  издвајања у сврхе заштите од повреда и 
професионалних болести и на тај начиин створити 
основ за финансирање служби медицине рада и 
тимова медицине рада по територијаном принципу на 
примарном нивоу заштите 

• Предлог Стратегије медицине рада којом би се указало 
на значај повреда, професионалних болести, 
психофизиолошког оптерећења и стреса на радном 
месту, као и фактора ризика за настанак болести у вези 
са радним процесом 

• Регистар повреда на раду и Регистар професионалних 
болести 



Здравствени туризам 
 • У Србији постоји преко 100 бањских и климатских 

локалитета док 39 бањских и климатских места 
имају развијене здравствене услуге 
 

• Побољшања општих услова и бањских капацитета 
и активна сарадња са министарством надлежним 
за послове туризма 
 

• Најзначајнији сегмент бањског туризма јесту 
здравствене услуге, које и поред природних 
квалитета лечилишта морају задовољити светске 
стандарде квалитета 
 

• Раздвојити традиционални приступ 
рехабилитацији од welness и других савремених 
програма и развијати потенцијале, како бисмо 
овај сегмент здравственог туризма могли да 
пласирамо на светско тржиште равноправно са 
конкуренцијом 



Хвала на пажњи! 


