
 
 

 

 
 

СЕМИНАР 
 
 

„ПЛАНИРАЊЕ И ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ У 

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА” 

1.10.2018. Београд, Хотел „Палас“ 

 
1000 – 1500 часова 

 
Семинар је намењен: 

• Дирeктoрима/менаџерима здравствених установа 

• Планско-аналитичкој струци 

• Правној служби 

• Економско-финансијској служби 
 

 
На овом семинару биће речи о: 

✓ Новинама у прописима које опредељују финансирање у 2019. години 
✓ Изради годишњег плана рада здравствене установе 
✓ Планирању   кадрова   у   складу   са   прописима,   нормативима   и   Кадровским   планом 

Министарства здравља 
✓ Изради финансијског плана 
✓ Планирању расхода за запослене у складу са правном регулативом 
✓ Наставку  имплементације  плаћања  здравствених  услуга  по  систему  дијагностичких 

сродних група (ДСГ) 
 
 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М : 

1. ПРОЦЕС ГОДИШЊЕГ ПЛАНИРАЊА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА (примена прописа о 
буџетском систему, обавезе у  изради  планских  докумената, уређеност планске функције, 
доношење аката о планирању, нормативно уређивање планске функције и израда финансијског 
плана) – 30 минута 

2. ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ СА ЦИЉЕВИМА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (израда плана рада за 2019. годину као неопходног услова за 
закључење уговора са РФЗО, усаглашавање врсте и обима здравствених услуга исказаних у 
понуди са Планом здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања) – 45 минута 

3. КАДРОВСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ (планирање броја извршилаца у установи у 
складу са нормативима и кадровским планом Министарства здравља) – 35 минута 

 
 

 Пауза – 30 минута 



4. ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
(планирање прихода и примања, сопствени приходи, планирање расхода и издатака) – 40 
минута 

 
5. ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ 

СЛУЖБАМА – 20 минута 
 

6. УГОВАРАЊЕ СА РЕПУБЛИЧКИМ ФОНДОМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ – 20 минута 
 

7. НАСТАВАК ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА ДСГ (планирање и увођење система плаћања здрав- 
ствених услуга по систему дијагностички сродних група, извештавање по трошковним 
целинама и могућност остваривања стимулације) – 40 минута 

 
8. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА (око 30 минута) 

 
 
 

 
 

Предавачи:  
− Др Мирјана Шуловић, специјалиста јавног здравља, начелник Центра за анализу, планирање и 

организацију здравствене заштите – Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут” 

− Др мед. Миљан Љубичић, специјалиста јавног здравља – Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут”, члан Комисије за  кадрове Министарства здравља 

− Регина Раделић, одговорни уредник за Буџетско рачуноводство у Образовном информатору 

− Љиљана Јовић,  уредник за област Зараде у Образовном информатору 

− Дивна Петровић, консултант у Образовном информатору 

 

Семинарски материјал који обухвата презентације и текстове биће послат учесницима 
семинара на мејл адресу наведену приликом пријаве. 

 

На крају одржаног стручног скупа, полазници добијају сертификат. 
 

Време и место одржавања: Београд, хотел „Палас”, 1.10.2018. од 1000–1500 часова. 
 

Котизација: 
за претплатнике на едукативни пакет Образовног информатора – БЕСПЛАТНО; 
за непретплатнике: 12.400,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 

 
 

Стицањем претплатничког статуса у оквиру годишње претплате Образовног информатора, обез-
беђујете повољности и на све остале едукативне производе наше куће, чиме рационализујете 
средства намењена едукацији запослених. Статус претплатника се може стећи контактира-
њем Корисничког сервиса. 

 
 

Пријава учешћа врши се достављањем попуњене пријаве: 
✓ на е-mail: korisnickiservis@obrazovni.rs, 
✓ путем Е-пријаве преко сајта: www.obrazovni.rs или 
✓ факсом на број: (011) 3286-494, 2624-434. 

 

 
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/

