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МИНИСТАРСТВO ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ул. Немањина бр 22-26
11000 БЕОГРАД

Н.Р. министра
Асс. др Златиборa Лончарa

Предмет: МОЛБА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМАИ ДРУГИМ ОБЛИЦИМА
ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ
(„Сл. гл. РС“ бр.43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012- др. правилник, 119/2012др. правилник и 22/2013)
Поштовани,
У име Удружења дипломираних физиотерапеута Србије и у своје лично име, пре
тачно годину дана обратила сам се Министарству здравља, Министарству државне
управе и локалне самоуправе и Влади Републике Србије тј. председнику Владе лично,
са циљем представљања дипломираних физиотерапеута и мастер физиотерапеута те
артикулисања нагомиланих проблема физиотерапеутске струке.
Тим поводом а на основу консултација наведених министарстава и иницијативу
председника Владе, уприличен нам је састанак са представницима министарстава који
је одржан 23.03.2016. у Кабинету начелника Сектора за организацију здравствене
службе, гђе Мирјане Ћирић.
Желим овом приликом да се захвалим Министарству здравља на организованом
пријему и пруженој прилици да на релевантном месту изнесемо своје ставове,
мишљења и могућа решења а везане за проблеме физиотерапеутске струке.
Иако смо представницима Министарства здравља, том приликом, у писаној форми
предали предлог приправничког стажа за дипломиране физиотерапеуте, делокруг рада
дипломираних и мастер физиотерапеута објављен још 2009 год. од стране Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије, наше виђење платних разреда
усклађено са виђењем синдиката из области здравства, добронамерне сугестије на
Каталог радних места са аспекта физиотерапеутске струке као и Шифарник радних
места који је из њега проистекао те молбу за покретање поступка измене и допуне
Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим
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установама и другим облицима здравствене службе, било какав одговор је по ко зна
који пут изостао.
Удружење дипломираних физиотерапеута Србије (у даљем тексту УДФС) се у
више наврата, како самостално тако и преко КМСЗТС,а на основу члана 8. Закона о
коморама здравствених радника, обраћало Министарству здравља (11.2014.) са
захтевом за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за
обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима
здравствене службе (у даљем тексту Правилник). Иницирали смо да се измене и
допуне изврше у Одељку Правилника под називом Услови у погледу кадра који је
потребан за обављање здравствене делатности у здравственим установама на свим
нивоима здравствене заштите. Промене би биле такве да се у погледу кадра, пропише
потребан број здравствених радника са стеченом високом школском спремом након
завршених струковних или академских студија у школама/факултетима здравствене
струке. Писани одговор, поводом поднетих предлога за измену и допуну наведеног
Правилника, сваки пут је изостао и поред законске обавезе да се од дана пријема молбе
достави у законском року.
Истичемо да је чланом 166. Закона о здравственој заштити („Сл. гл. РС“ бр.
107/2005, 72/2009.- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013- др. закон)
којим се утврђује ко су здравствени радници, прописано у ставу 1, тачки 2 да су
здравствени радници, у зависности од степена стручне спреме и други здравствени
радници са завршеном високом, вишом односно средњом школом здравствене струке.
Законом о високом образовању(„Сл.гл. РС“ бр. 76/2005, 100/2007- аутентично
тумачење и 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013и 99/2014) прописано је и то:
-

Чланом 25. прописано је да се делатност високог образовања остварује кроз
академске и струковне студије, на основу одобрених, односно акредитованих
студијских програма за стицање високог образовања.

-

Чланом 27. овог Закона прописана су образовно –научна и образовно-уметничка
поља у оквиру којих се остварују студијски програми академских и струковних
студија, а у ставу 1. овог члана, под тачком 3. Утврђене су медицинске науке.

-

Чланом 127. Закона прописано је усклађивање стечених академских, стручних
односно научниих звања, који су стечени према прописима који су важили до
дана ступања на снагу овог Закона и која су у погледу права, која из Закона
произилазе, изједначена са одговарајућим стручним, академским односно
научним називом утврђеним чланом 95. овог Закона.
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Наводимо да у Републици Србији постоји велики број, преко 6.000 здравствених
радника који су дипломирали на високим школама струковних студија здравствене
струке те Основним и Мастер студијама здравствене струке на државним
универзитетима и који имају велики проблем што им те дипломе и звања нису
признате у матичним здравственим установама, јер предметним Правилником нису
предвиђени као здравствени кадар.
Већ десет генерација дипломираних физиотерапеута суочава се са практичним
проблемима који у немалом броју случајева угрожавају и егзистенцију овог кадра јер
им постојећа систематизација у здравсатвеним установама а која се ослања на
предметни правилник, не омогућава запослење а често су из истих разлога и
приморани да нерадо напуштају земљу која их је школовала. Осим тога, један број
ових здравствених радника заснива радни однос на пословима за које је у утврђеној
систематизацији послова у здравственим установама предвиђена виша или средња
школска спрема и примају зараду прописану за тај степен школске спреме. Тај однос
према овом степену образовања могао би утицати на мотивацију примене стеченог
знања.
Такође истичемо, да су у Правилнику о листи стручних, академских и
научних назива („Сл. гл. РС“ бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011,
54/2011- испр., 44/2013 и 100/2016), у делу Правилника – Поље 4: Медицинске науке,
утврђени стручни, академски и научни називи за здравствене раднике са назнаком
звања одговарајућег степена студијског програма и на академским и на струковним
студијама здравствене струке.
Напомињемо да је, на предлог КМСЗТС, покренут и у сарадњи са
представницима – дипломираним правницима из Министарства здравља спроведен
поступак измене и допуне Правилника о приправничком стажу и стручном испиту
здравствених радника и здравствених сарадника („Сл. гл.РС“ бр.50/2006, 112/2009,
50/2010 и 31/2012). Том приликом Правилник је измењен и допуњен тако што је у VI
Одељку прописан план и програм приправничког стажа за здравствене раднике са
стеченим високим образовањем на студијама првог степена (Основне академске
студије, Основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четиригодине.
Након ступања на снагу овог правилника (јануар 2010.) здравствени радници са
стеченом високом школском спремом на струковним и академским студијама
здравствене струке, обављају приправнички стаж по наведеном плану и програму и
полажу стручни испит у Министарству здравља Републике Србије које издаје уверење
са стручним називом прописаним Правилником о листи стручних, академских и
научних назива. Том приликом, превиђене су специфичности физиотерапеутске струке
и изузет документ о делокругу рада из области физиотерапије, а према степену
образовања те је УДФС доставио и КМСЗТС предлог Приправничког стажа за
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дипломиране физиотерапеуте који у наведеном Правилнику недостаје. КМСЗТ је
предлог доставила Министарству здравља крајем 2014 године. Напомињемо да никакав
писани одговор на ту тему није стигао како на адресу КМСЗТС тако ни на адресу
УДФС-а.
Министар здравља 10.12.2015. године, на основу члана 190. став 8. Закона о
здравственој заштити („Сл. гл. РС“ бр 107/2005. 72/2009 –др. закон,
88/2010,99/2010,57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014 и 96/2015) доноси
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за издавање,
обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника.
Овим изменама омогућено је да здравствени радници са струковним и академским
студијама након полагања стручног испита добију лиценцу. Ово је први велики корак у
признавању и препознавању високообразованих здравствених радника као једног од
најзначајнијих стубова, носилаца посла у здравственом систему Србије и хвала
Министарству здравља на томе. Али, шта са том лиценцом без измене предметног
Правилника? Лиценца и радно место за које је заснован радни однос морају одговарати
једно другом. Имамо званичну дозволу за рад издату од министарства здравља али
немамо предвиђено радно место у здравственом систему Србије! Контрадикторно!
Изменом и допуном предметног Правилника законски прописи у Републике
Србије у домену здравства би се усагласили са законском регулативом Европске уније.
ЕУ је прихватила Међународну класификацију рада (ISCO- 08), а Србија је исту
потписала 1991 године. У Међународној класификацији рада физиотерапија као
професија има чак две засебне шифре (тај прилог достављен вам је у претходном
допису) и подразумевајуће описе послова. Шифра 2264 подразумева универзитетски
образованог физиотерапеута (240 и 300 ЕСПБ). Друга подразумева асистента
физиотерапије (180 ЕСПБ) и физиотерапеутског техничара (средња школа здравствене
струке) заједно. Шеф службе може бити само физиотерапеут са најмање 240 ЕСПБ.
Светска организација физиотерапеута (World Confederation for Physical Therapy WCPT) и Европски регион ове организације (European Region of WCPT –ER- WCPT)
чија је Србија чланица, функционише у складу са овим документом а на основу
дефинисања назива – звања и описа послова и обавезујућа је за сваку чланицу
потписницу ISCO- 08.
Предметним Правилником, а на основу њега Статутом и Правилником сваке
здравствене установе понаособ, без обзира на ниво здравствене заштите, могуће је
сваку услугу уврстити у делатност установе. Описи послова физиотерапеута су у вези
са степеном образовања, а не врстом услуге јер је то наша стручна компетенција,
јединствена за физиотерапеутску струку, а не шифарник услуга са припадајућом ценом
исте.
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У Уредби о коефицијентима за исплату зарада у јавним службама, у одељку за
здравствене установе, предвиђени су коефицијенти за послове дипломираних (240
ЕСПБ): психолог, логопед, економиста, правник, здравствени сарадници...али за
здравствене раднике који свакако и остварују контакт са пацијентом, учествују у
дијагностици и лечењу ту нема места. Зашто? А потребно је само, корекцијом
поменуте Уредбе, додати речи: „и други“. До усвајања предвиђених платних разреда
ова Уредба је употреби и до тада би је, уз корекцију предметног Правилника, требало
ускладити.
Дипломирани физиотерапеути и мастер физиотерапеути су оспособљени да
раде самостално и знањем су спремни да преузму и обавезе и одговорност и буду
кадровска основа за образовање физиотерапеута у Републици Србији. У некој
перспективи дипломирани физиотерапеут (240ЕСПБ) би требао да представља базичну
основу (знање) физиотерапеутске струке без непотребних средњих здравствених школа
физиотерапеутског усмерења, што је посебна тема и проблем.
На основу изнетог сматрамо да је Министарство здравља у позицији да изменом
и допуном предметног Правилника спречи урушавање струке, угледа и поверења у
здравствени систем Републике Србије и обезбеди и осигура задовољство здравствених
радника, носиоца здравствене заштите а тиме и самих корисника, грађана РС. Решење
које вам наводимо могло би да буде наставак добре воље коју је Министарство здравља
показало усвајањем Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим
условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора
здравствених радника.
Мишљења смо да сте, као Министар здравља Републике Србије и као човек
који са нама дели исти хлеб а који је у више наврата препознао сложеност ситуације и
уважио потребу за издавање лиценце истим здравственим радницима који Вам се данас
обраћају, у позицији да иницирањем измене Закона о здравственој заштити тј.
Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здравствене службе у Одељку Правилника под називом
Услови у погледу кадра, помогнете у решавању изнетог проблема.
Предвиђањем здравствених профила са академским образовањем првог и другог
степена (струковни, струковни специјалисти, дипломирани и мастер здравствени
радници) у што хитнијем року, Каталог и Шифарник радних места имао би ново
„затечено стање“ радних места у здравству те био коригован пре коначне верзије.
Напомињем и чињеницу да физиотерапеутска струка у Србији има јасно дефинисан
делокруг рада (компетенције) за сваког члана рехабилитационог тима а према степену
образовања. Делокруг је донет од стране Коморе медицинских сестара и здравствених
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техничара Србије (у даљем тексту КМСЗТС) и стручно – профилског одбора за
физиотерапеуте 2009. године и верујемо да ће се као такав наћи у оквиру НОК.
„Нема новца“ није оправдање за здравствене раднике који часно, стручно и
професионално обављају своје радне задатке, а у условима у којима је материјална
накнада ипак најјачи мотиватор за рад, напредовање и едукацију. Ова ситуација
засигурно води урушавању струке те угледа и поверења у здравствени систем
Републике Србије.
Љубазно Вас молим, да нам, сходно Вашим активностима а схватајући величину
и значај овог проблема, у наредном периоду омогућите виђење са Вама и свим
релевантним факторима са циљем изналажења решења.
Ослоњени на наведено, настојаћемо да искористимо све домаће правне
механизме и међународним правом дозвољена средства за остварење овог циља.
Верујући да сте у свему изнетом увидели реалност наших проблема и надајући
се Вашој помоћи како би се изборили за своје место у систему здравствене заштите
Републике Србије које нам засигурно и припада, срдачно Вас поздрављам.
За све потребне додатне информације стојим Вам на располагању на броју
телефона 064/16 40 864 или путем mail-a: 74dusica@gmail.com
Документ достављен и на адресу:
-

министра здравља, Асс. др Златибора Лончара

-

државног секретара Министарства здравља, Проф. др Берислава Векића

-

начелника Сектора за борганизацију здравствене службе, Мирјане Ћирић,
помоћника министра

-

председника Владе Републике Србије, Александра Вучића

-

министарке Државне управе и локалне самоуправе, Ане Брнабић

-

директорке КМСЗТС, Радмиле Угрице

У Новом Саду, 10.03.2017
__________________________
Душица Перовић
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