
  

Република Србија 

ЗДРАВСТВЕНИ  САВЕТ 

 

Обавештавам Вас да је Здравствени савет Србије (ЗСС), на својој седници од 26. децембра 
2013. године, разматрао одлуку о забрани заснивања радног односа са новим лицима ради 
попуњавања слободних, односно упражњених радних места код корисника јавних средстава 
до 31. децембра 2015. године, као и Уредбу о поступку за прибављање сагланости за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. ЗСС, у овом 
тренутку, свесно и одговорно занемарује, односно потискује у страну, али не сматра и 
ефемерним, четири чињенице: а) брзину доношења законских одлука од изузетног значаја 
без шире, јавне расправе; б) крајње дискутабилни позитивни економски ефекти који се 
очекују од ових одлука; ц) највероватније кршење уставне одлуке о праву на рад, и д) 
довођење здравственог система и здравствених радника који пружају високософистициране 
услуге (свака услуга има своју шифру и цену!) у исту раван са „класичним“ буџетским 
корисницима. Апстрахујући, за сада, ове чињенице, ЗСС истиче да ове одлуке угрожавају 
здраворазумску и промишљену политику у области хуманих ресурса и да, на дуже стазе, 
доводи у питање функционисање и развој здравственог система Србије. Наводимо само неке 
негативности ове одлуке, не искључујући могућност да се још неке појаве током њене 
реализације: 

1. Доћи ће до дисконтинуитета у кадровској политици са свим негативним последицама која 
она доноси. При томе треба знати, да многе здравствене установе нису годинама, из 
различитих разлога, примале младе лекаре. 

2. Постојећа неравномерна територијана дистрибуција лекара биће „зацементирана“, са 
негативностима које из тога следе ( нпр.миграција становништва ка градовима, већи 
морталитет у неким регионима итд). 

3. Због значајног одласка лекара у пензију, постојећи дефицит лекара који постоји, мање-
више, на свим нивоима здравствене заштите, биће још израженији.Следствено томе, повећан 
обим рада лекара резултираће и слабијим квалитетом, а не може се искључити ни повећана 
учесталост грешака и превида лекара у раду. 

4. У неким областима медицине, треба очекивати и дуже листе чекања на дијагностичке и 
терапијске процедуре. 



5. Реално је очекивати и повећани одлазак пацијената, због горе наведених разлога, у 
приватне ординације и болнице, што ће донети повећани економски терет за већ осигуране 
грађане. 

6. Треба очекивати убрзани и повећани одлазак најбољих дипломираних студената медицине 
у друге земље, што сигурно доноси стручне, економске и биолошке негативности. 

7. Треба очекивати још израженије елементе корупције при запошљавању, па и наглашенијег 
партијског кадрирања. 

Желимо да нагласимо да ће код медицинских сестара, због бројности и сталне флуктуације 
кадра, проблеми бити сложенији и израженији. 

 

 

 

Молимо Вас да овај проблем буде само повод за једну ширу, у сваком случају, неопходну 
стручну и аргументовану расправу о хуманим ресурсима у здравственом систему Србије, од 
уписне политике на медицинске факултете, па до запошљавања и стручног усавршавања. 
Чланови ЗСС исказују своју спремност да се укључе у процес сагледавања и решавања 
многобројних проблема који постоје у овој области. 

С поштовањем, 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Драган Делић с.р 

 


