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1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства
унутрашњих послова
Седиште: Београд , Дурмиторска бр. 9 , телефон 3612-993
Делатност: Према јединственој класификацији делатности , шифра 08690
Матични број: под којим се Завод води у јединственом регистру организација је
07078978.
Оснивач: Оснивач Завода је Влада Републике Србије и Завод је установа од
посебног државног интереса за Републику Србију.

2. КОРИШЋЕНИ ДОКУМЕНТИ:

Планирање здравствених услуга, којима се задовољавају потребе корисника за
здравственом заштитом, трасира се ефикасан, рационалан и квалитетан начин задовољења
тих потреба, са посредним циљем унапређења здравља становништва и промовисањем
здравља, спречавањем појава болести, благовременог лечења и рехабилитације оболелих.
Извршењем плана, Завод МУП-а обезбеђује средства за своје функционисање.
Законски основ за израду плана рада Завода МУП-а, као установе која се финансира
средствима РЗЗО-а у 2018. години чине:

1. Закон о здравственој заштити Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, ,119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15);
2. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 109/2005,
57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС,
106/2015 и 10/16 – др. закон);

3. Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016);
4. Уредба о Плану мреже здравствених установа у Републици Србији („Сл. гласник
РС” бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12 и 8/14)
5. Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник
РС” бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12, 119/12 и 22/13)
6. Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа
(„Сл. гласник РС” бр. 43/06)
7. Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене
заштите („Сл. гласник РС” бр. 17/13 и 32/15 - допуна Правилника)
8. Правилник о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном,
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Сл. гласник РС” бр.
59/12)
9. Правилник о утврђивању цена здравствених услуга које се пружају на примарном
нивоу здравствене заштите („Сл. гласник РС” бр. 76/13)
10. Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања и о партиципацији за 2017 („Сл. гласник РС” бр. 08/17)
11. Правилник о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за
превенцију и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања („Сл . гласник РС” бр. 12/12)
12. Правилник о медицинско-техничким помагалима („Сл. гласник РС” бр. - 52/12,
62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14, 114/14 и 18/15)
13. Национални програм раног откривања карцинома дојке („Сл. гласник РС” бр.
73/13)
14. Национални програм раног откривања карцинома грлића материце („Сл. гласник
РС” бр. 73/13)
15. Национални програм раног откривања колоректалног карцинома („Сл. гласник
РС” бр. 73/13)
16. Правилник о имунизацијама и начину заштите лековима („Сл. гласник РС” бр.
25/13, 63/13, 99/13, 118/13, 65/14 ,32/15 и 88/17)
17. Правилник о уговарању са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2018. годину (по усвајању)
18. План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину за
Републику Србију (по усвајању)
19. Друга општа акта РФЗО која дефинишу права осигураних лица у области
обавезног здравственог осигурања.

3. ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА

Делатност Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих
послова је одређена Статутом Завода усвојеним од стране Владе Републике Србије
решењем број 05 број 110-6827/2007 од 18.10.2007. године.
Члан 14
Завод је здравствена установа која обавља здравствену делатност на примарном
нивоу.
Члан 15.
У оквиру своје делатности Завод:
1) прати и проучава здравствено стање опредељене популације, хигијенско
епидемиолошке прилике, здравствену културу и предлаже одговарајуће мере за
њихово унапређење;
2) врши специфичну здравствену заштиту запослених у Министарству унутрашњих
послова, у вези са условима рада, а која укључује претходне, периодичне контроле
и систематске, ванредне лекарске прегледе ради утврђивања опште здравствене и
психо-физичке способности за обављање послова полицијског службеника и пружа
стручну, техничку и кадровску помоћ полицијским јединицама у извршавању
задатака и послова;
3) прати и проучава здравствено стање, професионалне болести и болести у вези са
радом, апсентизам и трауматизам и предлаже мере за очување радне способности
радника Министарства унутрашњих послова, превенцију обољевања, трауматизма
и апсентизма, укључујући и хроничне болести, посебно од већег социјалномедицинског значаја;
4) истражује и открива узроке обољења и повреда, врши лечење и рехабилитацију и
спречавање инвалидности, укључујући и здравствено-васпитни рад, примењујући
верификоване научне методе и властиту методологију и доктринарне критеријуме
(протоколе);
5) организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених
сарадника и осталих радника, спроводи мере сталног унапређења квалитета
стручног рада и унутрашњу проверу тих мера;
6) врши медицинско снадбевање опредељене популације;
7) врши оцену способности за управљање моторним возилима на нивоу првостепене и
другостепене лекарске комисије и на експертизном нивоу;
8) врши превентивне прегледе и даје експертизну оцену подобности за држање и
ношење ватреног оружја;
9) обавља санитетско обезбеђење заседања Народне скупштине, као и санитетско
обезбеђење личности;
10) обавља санитетско обезбеђење ученика и студената на полицијском школовању
и оспособљавању, полазника курсева и припадника других организационих
јединица Министарства унутрашњих послова, укључујући и њихов боравак на
терену, као и за време елементарних и других већих непогода и ванредних прилика;
11) врши санитетски транспорт пацијената санитетским возилом;
12) учествује у раду мултидисциплинарних тимова у реализацији посебних програма,
примењеним истраживањима и изради елабората из своје делатности за потребе
МУП-а;

13) обавља фармацеутску здравствену делатност; издаје односно продаје на мало
лекове на рецепт као и лекове који садрже опојне дроге, односно одговарајућа
медицинска средства; самостално израђује галенске односно магистралне лекове;
14) обавља и друге послове у складу са законом и специфичним потребама МУП-а и
других државних органа.
Члан 16.
У обављању здравствене делатности Завод пружа превентивне, дијагностичке,
терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из: опште медицине, медицине рада,
гинекологије, саобраћајне медицине, физикалне медицине и рехабилитације, ургентне
медицине, биохемијско-хематолошке, радиолошке и ултразвучне дијагностике, као и
специјалистичко-ќонсултативне услуге из интерне медицине, кардиологије, психијатрије
(неуропсихијатрије), психологије, офталмологије, оториноларингологије као и услуге из
информатике и здравствене статистике и фармацеутске делатности”.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА
У циљу рационалнијег и ефикаснијег обављања здравствене делатности, у Заводу
се образују организационе јединице, и то:
1) Служба за медицину рада;
2) Служба за општу медицину и гинекологију;
3) Служба за специјалистичко-консултативну делатност;
4) Служба за медицинску дијагностику;
5) Апотека;
6) Служба за правне и економско-финансијске послове;
7) Служба за техничке и друге сличне послове.
Образовање ужих организационих јединица из става 1. овог члана уређује се актом
о организацији и систематизацији послова, који доноси директор.

5. КАПАЦИТЕТИ ЗАВОДА
ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ
Завод обавља делатност у Дурмиторској 9 укупне корисне површине 1155 м2 где су
смештене:
- општа медицина,
- медицина рада,
- здравствена заштита жена,
- физикална медицина и рехабилитација,
- саобраћајна медицина,
- специјалистичке-консултативне делатности (сем кардиологије),
- медицинско снабдевање и
- Служба за правне и економско-финансијске послове
- Служба за техничке и друге слиčне послове и

Дурмиторској 11 укупне корисне површине 1253 м2, где су смештене:
- биохемијска лабораторија,
- рентген кабинет,
- психо сала,
- део физикалне медицине и рехабилитације,
- кардиолошки кабинет.
Завод обавља делатност у следећим издвојеним амбулантама:
- амубуланта Опште медицине КПА,ул.Цара Душана бр.192,Земун
- амубуланта Опште медицине ГСУП,ул.Деспота Стефана бр.107
- амбуланта Опште медицине Центра за основну полицијску обуку у Сремској
Каменици
- амбуланта Опште медицине МУП,у ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.104,Н.Београд
- амбуланта Опште медицине у МУП-у у ул.Кнеза Милоша бр.101
- амбуланта Опште медицине Управе за обезбеђење, у ул.Сарајевска бр.34
- амбуланта Опште медицине у Управи за заједничке послове републичких
органа,у ул.Немањина бр.22
- амбуланта Опште медицине у Министарству спољних послова Републике
Србије.у ул.Кнеза Милоша бр.24
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ
У плану кадрова за 2018 годину као основ је узето стање на дан 01.01.2018 године.
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова из
Београда, ул.Дурмиторска бр.9,чији је оснивач Влада Републике Србије (Уредба о плану
Мрежа здравствених установа ,(сл.гл.РС бр.42/06,119/07,84/08,71/09,85/09,24/10,6/12,37/12
и 8/14),на основу Статута Завода за здравствену заштиту радника Министарства
унутрашњих послова ,на који је сагласност дала Влада Републике Србије дана
18.10.2007.године , обавља здравствену делатност за потребе радника Министарства
унутрашњих послова;Републичких органа управе;Пензионере МУП-а;студената КПАа;Народне скупштине Републике Србије;Владе Републике Србије,Санитетско обезбеђење
личности.
Поред горе набројаних послова Завод обавља и примарну здравствену заштиту
грађана како са територије општине,тако и целе територије града.
У оквиру кадровског плана за 2018.годину предвиђена је замена одсутних радника
и радника који ће током 2018. отићи у пензију.
Завод је у складу са инстукцијом РФЗО за укључивање запослених у апликацију
запослених који обављају послове за потребе РФЗО у складу са Одлуком Владе о
максималном броју и важећим кадровским планом за Завод извршио усаглашавање
уговорених радника за 2018.год. тако што је, а сходно наведеној инстукцији,запослене у
Служби медицине рада који обављају и специфичну здравствену заштиту оставио као
запослене који раде само послове медицине рада,а не послове изабраног лекара.
.

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

У 2018.години предвиђено је у складу са финансијским могућностима да се тражи
од Министарства здравља сагласност за једну специјализацију у зависности од одлива
кадрова.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
У циљу остваривања квалитетне медицинске заштите пацијената Завода
Неопходно је у наредној години наставити са набавкама неопходне медицинске
опреме,као и доградња информационог система ради ефикасног укључивања у
информациони систем здравства.Посебан проблем представља застарелост објекта, лоша
комуникација која захтева адаптацију зграде и уградњу лифта.

6. РАДНО ВРЕМЕ ЗАВОДА
Радно време ће се, као и до сада, регулисати у оквиру 40-часовне радне недеље и у
централном пункту (Дурмиторска бр. 9-11) обављаће се у две смене од 07.00 до 19.00
часова, укључујући суботу и недељу. У истуреним пунктовима Завода, радно време ће
бити максимално прилагођено потребама корисника, одн. поклапаће се са њиховим
радним временом (нпр. у амбуланти опште медицине у МУП-у радно време је од 07.3016.00 часова).
7. ОБИМ И САДРЖАЈ РАДА
План је сачињен по јединственом стручно-методолошком упутству*) за здравствене
установе из Плана мреже у Републици Србији за 2014. годину, узимајући у обзир:
1) врсту здравствене установе – завод за здравтсвену заштиту радника,
2) ниво здравствене заштите - примарни
3) сопствене специфичности у вези са захтевима корисника услуга, ради
којих је Завод МУП-а и основан.
____________
*)”Упутство за израду планова рада здравтсвених установа финансираних средствима
РФОО-а у 2018.г.”,Институт за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, Београд,
Такав оквир обезбеђује једнообразно извештавање о реализацији врсте и обима
пружених здравствених услуга, као и континуирану евалуацију оствареног обима
права на законом загарантовану здравствену заштиту.
Обим годишњег плана је креиран на процењеним здравственим потребама
групације становништва, која у коришћењу здравствене заштите гравитира ка Заводу
МУП-а (табела бр. 1: ”Општи подаци о становништву”). Процена је базирана на
евиденцијама којима располаже Завод МУП-а и добијеним подацима о броју и структури
запослених у Министарству нутрашњих послова и у органима управе Републике Србије,
њиховим пензионисаним радницима, члановима ужих породица активних радника,
студената КПА и других лица обухваћених полицијским школовањем, односно
полицијском обуком.

Табела бр. 2,3,4,5,6, “подаци о кадровима“приказује детаљну организациону
структуру Завода МУП-а са подацима о уговореном броју запослених са РФЗО свих нивоа
стручне спреме и профила.За тачност приказа кадровског стања,одговоран је директор
Завода МУП-а, а наведене податке проверава и по потреби коригује Институт /Завод за
јавно здравље.
У тавели 2. колона Заједничке службе* унет је директор Завода са високом
стручном спремом,VII/2 доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом и
главна сестра Завода са VI степеном стручне спреме ,виша медицинска сестра-техничар.
У истој табели је уписан само један лекар специјалиста ОРЛ за уговорене раднике
на дан 01.01.2018.године.Сагласност за упис у списак уговорених радника смо добили у
децембру месецу 2017.године, иако је специјалиста ОРЛ примљен у радни однос на
неодређено време по одобрељу Комисије за пријем нових кадрова у јануару
2017.године.Друго место специјалисте ОРЛ је остало упражњено , јер још нисмо добили
сагласност Комисије Министарства здравља.
У току 2017. Године су из Завода отишла два лекара специјалисте интерне
медицине и један виши физиотерапеут , те сходном томе, и број услуга које се односе на
ове специјалности мора бити умањен у плану за 2018.годину.
Такође смо тражили од Комисије Министрства здравља и сагласност за пријем
једног специјалисте интерне медицине ,једног вишег физиотерапеута
и једног
службеника за јавне набавке.
Три доктора медицине су на специјалиизацији.Од тога два лекара су на
специјализацији из медицине рада (унети су у табелу бр.2) и један лекар је на
специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације (није на списку активних
уговорених радника него неактивних).Један доктор медицине у 2018.години завршава
специјализацију медицине рада.
У току 2018.године, у пензију одлазе 2 лекара специјалисти, један стручни
сарадник и једна медицинска сестра –техничар и један виши физиотерапеут , због
испуњења услова за старосну пензију па ће број услуга и ту бити коригован.
Табела бр.11 – Здравствена заштита жена
План се базира на капацитетима службе,услугама за период од 01.11.201631.10.2017. који су електронски фактурисане и приказане у планским табелама.
План укључује посебна обележја популационе групе у вези са полом,животним добом,
Физиолошким стањем ,трудноћом по триместрима,постпорођајним добом.

Табела бр. 13 – Здравствена заштита одраслог становништва
Општа медицина ЗЗЗЗМУП-а планира да спроведе што већи број превентивних
прегледа, наиме, треба узети у обзир да ЗЗЗЗМУП-а није установа која покрива
територијално становништво већ припаднике Министарства унутрашњих послова на целој
територији Републике Србије. Отуда, досадашња пракса показује да 1/3 гравитирајућих
пацијената остварује редовну здравствену заштиту у Заводу, те је само са њима могуће
планирати превентивне здравствене заштите.Али по инструкцијам о планирању,
превентивни прегледи су планирани у односу на табелу бр.1(општи подаци о осигураним
лицима). Куративни прегледи лекара као и дијагностичко терапијске услуге у односу на
електронску фактуру за период 01.11.2016-31.10.2017. годину и план за 2017.годину.

Табела бр. 18 – Лабораторијске услуге
Лабораторијска дијагностика је разврстана на анализе крви, биохемијске анализе,
анализе мокраће и анализе столица.
Услуге су планиране на основу сагледаних потреба и на основу услуга за период од
01.11.2016-31.10.2017 године,приказаних у електронској фактури и план за 2017.годину.

Табела бр. 19 – Рендген дијагностика
У Плану је приказан процењени број осигураника који ће користити услуге рендгена на
основу сагледаних потреба и на основу фактурисане реализације за период од 01.11.201631.10.2017. године и плана за 2017.годину.

Табела бр. 20 – Ултразвучна дијагностика
У Плану је приказан процењени број осигураника који ће користити услуге
прегледа на ултразвучном апарату и то на основу фактурисане реализације из периода
01.11.2016-31.10.2017.године,а које обавља доктор рендгенолог, и плана рада за
2017.годину.

Табела бр. 21 – Интерна медицина
Прегледи у овој специјалистичкој служби се планирају у складу са процењеним
потребама осигураника/корисника и капацитета службе. Основа за планирање су мере

извршења у п р и м а р н о ј здравственој делатности, као и извршење услуга интерне
медицине у периоду од 01.11.2016-31.10.2017 године према реализованим електронским
фактурама и плана рада за 2017.годину.
Имајући у виду да су у 2017.години отишла два лекара специјалити интерне
медицие, били смо приморани да коригујемо и план за 2018.годину.
Табела бр. 23 – Офталмологија

У оквиру куративне здравствене заштите планира се број прегледа лекару у складу
са потребама осигураника/корисника и капацитетом службе. Основа за планирање су мере
извршења у примарној здравственој делатности, као и извршење у периоду од 01.11.201631.10.2017. године према реализованим електронским фактурама и плана за 2017.годину.
План смо кориговали, јер у току 2018.године одлази у пензију један лекар
офтамолог.
Табела бр. 24 – Физикална медицина и рехабилитација
У оквиру куративне здравствене заштите планиран је број прегледа лекару (првих и
поновних), као и број лица на физикалном третману и рехабилитацији према врсти
физикалног третмана.
Прегледи и терапијске услуге у овој специјалистичкој служби планирани су у складу са
потребама осигураника/корисника и капацитета службе. Основа за планирање су мере
извршења у примарној здравственој делатности као и извршење прегледа и услуга у
периоду од 01.11.2016-31.10.2017. године на бази реализованих електронских фактура,
као и плана за 2017.годину.Имајуђи у виду да један виши физиотерапеут одлази у пензију
у 2018.години, да неколико физиотерапеута су на дужем боловању нисмо сигурни да ћемо
одговорити на све потребе наших пацијената ,па самим тим и план смо кориговали.
Табела бр. 25 – Оториноларингологија
План за 2018. Годину смо направили на основу извршења из ранијих година,јер
смо већ навели у кадровском делу да је у протеклој години радио један лекар специјалиста
ОРЛ ,чије услуге нисмо могли да фактуришемо кроз електронску фактуру док није добио
на крају године сагласност за упис у списак уговорених радника . .
Табела бр. 26- Заштита менталног здравља (психијатрија/неуропсихијатрија)
Планиране су специфичне активности лекара и психолога на заштити и унапређењу
менталног здравља. Прегледи су планирани у складу са потребама осигураника/корисника
и капацитетом службе. Основ за планирање су мере извршења у примарној здравственој
делатности (број дневних и годишњих посета ±5%), као и извршење планираних прегледа

у периоду од 01.11.2016-31.10.2017. године према реализованим електронским фактурама
и плана за 2017.годину.Имајући у виду да и у овој служби један лекар одлази у пензију у
току 2018.године, приморани смо да и овај план коригујемо.

ХХХХХ
Предложен План рада је сложен подухват, који ће се одвијати током 2018. године.
Предвиђени циљеви подразумевају реализацију великог броја активности и укључење
великог броја учесника.
1. адекватна организација рада,
2. добра координација тј. усмеравање свих учесника ка очекиваним
циљевима
3. контроле и провере остваривања планских задатака.

У прилогу дајемо План услуга за 2018 годину.

Директор
Завода за здравствену заштиту радника
Министарства унутрашњих послова
др Милан Петковић

