
 
 
 
 

С Е М И Н А Р 
 
 

„ПРИПРЕМЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ У УСТАНОВАМА 

ЗДРАВСТВЕНE ЗAШTИTE“ 
 

22.09.2017. године 
Београд, Хотел „Славија“, Светог Саве 1-9 

10.00 – 15.00 часова 
(пријављивање учесника од 09.00 часова) 

 
 
 

Семинар је намењен: 
• Руководиоцу 
• Планско-аналитичкој струци 
• Правној служби 
• Економско-финансијској служби 

 
 
 
 

На овом семинару ћете сазнати: 
 Које су битне новине у прописима које опредељују финансирање Вaшe делатности у 2018. години, 

 

 Како  планирати  кадрове  у  складу  са  прописима  о  рационализацији  као  и  у  складу  са  осталим 
прописима, 

 

 Како планирати изворе финансирања у складу са новинама у прописима, 
 

 Које су специфичности у планирању јавних набавки у делатности, најчешћи проблеми и како их 
превазићи. 

 
 
 
 

П Р О Г РА М 
 

1. ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА (правни основ и израда финансијског плана 
здравствене установе, специфичности планирања) 

 
2. ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ СА ЦИЉЕВИМА ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ (нормативи и стандарди за планирање) 
 

3. ПЛАНИРАЊЕ РЕСУРСА - КАДРОВИ, ОПРЕМА, ПРОСТОР (рационализација кадрова, усаглашавање броја 
извршилаца са кадровским планом Министарства здравља, доношење кадровског плана за 2018. 
годину) 



4. ЕЛЕМЕНТИ   ЗА   ИЗРАДУ   ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА   ЗДРАВСТВЕНЕ   УСТАНОВЕ   (планирање   извора 
средстава,  сопствених  прихода  и  расхода  по  наменама  и  изворима  финансирања,  приказ  Модела 
правилника о финансијском планирању здравствене установе – интегрисани приступ ) 

 
5. УГОВАРАЊЕ СА РЕПУБЛИЧКИМ ФОНДОМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА УВОЂЕЊЕ 

ФИНАНСИРАЊА ПО ДИЈАГНОСТИЧКИ СРОДНИМ ГРУПАМА (ДСГ) 
 

6. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ (План јавних набавки и централизоване јавне набавке) 
 

7. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 
 
 

Предавачи: 
- др Mирjaнa Живкoвић-Шулoвић, нaчeлник Цeнтрa зa aнaлизу, плaнирaњe и oргaнизaциjу здрaвствeнe 
зaштитe у Институту Бaтут; 
- др  Mиљaн  Љубичић,  сaмoстaлни  стручни  сaрaдник  Цeнтрa  зa  aнaлизу,  плaнирaњe  и  oргaнизaциjу 
здрaвствeнe зaштитe у Институту Бaтут и члaн Кoмисиje зa кaдрoвe здрaвствeних устaнoвa Mинистaрствa 
здрaвљa; 
- Дивна Петровић – кoнсултaнт Oбразовног информатора и урeдник зa здравствену дeлaтнoст; 
- Регина Раделић – одговорни уредник за економска питања и саветник за буџетски систем. 

 
Семинарски материјал: 
Презентације  са  овог  семинара,  тематски  материјали  и  специјализовани  Модел  правилника  о  финансиј-
ском планирању за установе здравствене заштите на ЦД-у уз комплет часописа - двоброј 16-17. 

 
Пријава учешћа: 
Након извршене уплате достављањем попуњене и оверене Пријаве: 
 на е-mail: korisnickiservis@obrazovni.rs, 
 путем Е-пријаве преко сајта: www.obrazovni.rs  или 
 факсом на број: 011/3286-494, 26-24-434. 

 
 
 

Ближе информације: 
Кориснички сервис 

(011)2624 434 
 

Д о б р о д о ш л и! 

mailto:korisnickiservis@obrazovni.rs
http://www.obrazovni.rs/
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