
“Здрави људи, здравље у свим политикама”  

АКЦИОНИ ПЛАН 

за период од 2018. до 2026. године 
 

Општи циљ 4.1: Унапређење здравља и смањивање неједнакости у здрављу 
 

Специфични циљ:  

 

4.1.1. Праћење и евалуација 

здравственог стања и 

неједнакости у здрављу 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.1.1. 

Све јединице локалне самоуправе/ЈЛС (општине 

и градови) извештавају и публикују годишње 

анализе здравственог стања на основу 

показатеља здравствене статистике, стања 

животне и радне средине, демографских и 

социoекономских одредница здравља, до 2021. 

године 

- Публикована минимална листа индикатора (МЛИ) 

за израду годишњих анализа здравственог стања 

становништва (АЗСС) за све нивое управе;  

- Пропорција општина које имају АЗСС са МЛИ;  

- Публикована АЗСС Аутономне покрајине 

Војводина (АПВ) сваке године; 

- Публикована АЗСС Републике Србије сваке 

године; 

- Публикована Анализа здравственог стања 

радноактивне популације(АЗСРП) Републике 

Србије. 

2018.-2019. 

 

 

 

2026. и даље 

 

2020. и даље 

 

 

2020. и даље 

 

2020. и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.1.1.1. 

Утврђивање минималне 

листе индикатора (МЛИ) 

за израду годишњих 

анализа здравственог 

стања становништва 

(АЗСС) за ниво јединица 

локалне самоуправе 

(ЈЛС), АПВ и РС, у 

складу са променама у 

методологији 

прикупљања података 

условљених прописима 

 

 

 

 

2018.- и даље  

2020. године, 

институти и заводи 

за јавно здравље, 
референтни за 

одређене нивое 

управе, располажу 
са МЛИ за израду 

годишњих анализа 

здравственог стања 

Публикована 

МЛИ за израду 

годишњих 
АЗСС за ниво 

ЈЛС, АПВ и 

РС 

Публикација са 

МЛИ за израду 

годишњих АЗСС 
објављена на 

Интернет страници 

Институтa за јавно 
здравље Србије  

Инстутут за јавно 

здравље Србије „Др 

Милан  Јовановић Батут“, 
институти и заводи за 

јавно здравље, 

Медицински факултети 
 

ЈЛС; 

Републички завод за статистику; 

Повереник за информације од 
јавног значаја и заштиту података 

о личности 

Буџет Републике Србије 

4.1.1.1.2. 

Извештавање и 

публиковање годишњих 

анализа здравственог 

стања становништва 

(АЗСС) ЈЛС 

2020. 

година и даље 

До 2026. године   

80 % ЈЛС (седишта 
администрат. 

округа) располаже 

са АЗСС на основу 
МЛИ 

Пропорција 

ЈЛС које имају 
АЗСС 

Публикације 

објављене на 
Интернет 

страницама 

општина, институтa 
и заводa за јавно 

здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље у ЈЛС које 
определе средства из 

локалног буџета 

Здравствене установе на 

територији ЈЛС 
Буџет ЈЛС 
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4.1.1.1.3. 

Извештавање и 

публиковање годишњих 

анализа здравственог 

стања станонвиштва 

(АЗСС) АПВ  

2020. године и 

даље 

(годишње) 

До 2021. године 

Институт за јавно 

здравље Војводине 

(ИЗЈЗВ) располаже 
са АЗСС на основу 

МЛИ  

Публикована 

АЗСС АПВ 

Публикација об-

јављена на Ин-

тернет страници 

ИЗЈЗ Војводине 

Градски завод за јавно 

здравље Београд, (ГЗЈЗБ); 

и ИЗЈЗВ у АПВ,  

Здравствене установе на 

територији АПВ 

 

Буџет АПВ 

 

4.1.1.1.4. 

Извештавање и 

публиковање годишњих 

анализа здравственог 

стања становништва 

(АЗСС) Републике 

Србије  

2020. године и 

даље 

(годишње) 

До 2021. године 
Институт за јавно 

здравље Србије 

располаже са АЗСС 
на основу МЛИ  

Публикована 
АЗСС 

Републике 

Србије 

Публикација об-
јављена на Ин-

тернет страници 

Институт  за јавно 
зравље Србије  

Институт за јавно 
здравље Србије  

Све здравствене установе Буџет Републике Србије 

 

4.1.1.1.5. 

Извештавање и 

публиковање годишњих 

анализа здравственог 

стања радноактивне 

популације (АЗСРП) 

2020. године и 

даље 

(годишње) 

До 2021. године 
Институт за 

медицину рада 

Србије рас- 
полаже са АЗСРП 

Публикована 
АЗСРП 

Публикација 
објављена на 

Интернет страници 

Института за јавно 
здравље  Србије  

Институт за медицину 
рада Србије 

Заводи за здравствену заштиту 
радника; 

Домови здравља 

Буџет Републике Србије 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.1. Праћење и евалуација 

здравственог стања и неједнакости у 

здрављу 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.1.2. 

Установљен систем праћења здравственог стања 

становништва Репубике Србије путем посебних 

истраживања, у складу са претходном праксом, 

планом Светске здравствене организације (СЗО) 

и Европске унијe (ЕУ), до 2019. године. 

- Документ Плана посебних истраживања 

здравственог стања; 

- Листа индикатора обухваћених посебним 

истраживањима здравственог стања. 

2019-2020. 

 

2020-2021. 

Активности  

Рок 

почетак и 

крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.1.2.1. 

Утврђивање Плана 

посебних истраживања за 

праћење здравственог 

стања становништва у 

периоду 2019-2020. 

годинe 

2019.-2020.  У 2019. години 
Институт за јавно 

здравље Србије  

располаже планом 

посебних 

истраживања 

здравственог стања 

Документ 
Плана 

посебних 

истраживања 

здравственог 

стања 

План посебних 
истраживања 

здравственог стања 

објављен на 

интернет страници 

Институт за јавно 

здравље Србије 

Министарство надлежно 
за послове здравља, 

Институт за јавно 

здравље Србије  

Институти за јавно 

здравље, ГЗЈЗ Београд, 

Медицински факултети 

Заводи за јавно здравље;  
Министартсво надлежно за 

послове  просвете и науке  

Буџет Републике Србије 

 

 

4.1.1.2.2. 

Спровођење Плана 

посебних истраживања за 

2019. година 

континуирано 

Реализација Плана 
посебних 

истраживања 

здравственог стања  

Индикатори 
обухваћени 

посебним 

истражива-

Извештаји 
истраживања 

доступни на 

интернет страници, 

Министарство надлежно 
за послове здравља, 

Институт за јавно 

здравље Србије  

Институти и заводи за јавно 
здравље; 

Медицински факултети 

 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори 

финансирања 



 3 
праћење здравственог 

стања становништва1 од 

2019. године и даље 

њима здравља Институт за јавно 

здравље Србије  

 

 

Специфични циљ: 

 

4.1.2 Унапређење исхране и 

физичке активности 

становништва Републике Србије 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.2.1. 
Стратегија унапређења исхране и физичке 

активности (СУИФА) биће усвојена до 2019. 

године 

- Документ Министарства здравља Републике 

Србије о формирању Радне групе за израду 

СУИФA и припадајућих националних програма; 

- Документ Стратегије унапређења исхране и 

физичке активности (СУИФA); 

- Годишњи мониторинг-извештаја о спровођењу 

СУИФA. 

2018. година 

 

 

2019. година 

 

2020. године и даље 

 

Активности  
Рок 
почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.2.1.1. 

Формирање Радне групе 

Министарства здравља 

Републике Србије за 

израду Стратегије 

унапређења исхране и 

физичке активности 

(СУИФА) и 

припадајућих 

националних програма 

2018. година Формирана Радна 
групе 

Министарства 

здравља за израду 
СУИФА  и 

припадајућих 

националних 
програма  

Документ о 
формирању 

Радне групе 

Министарства 
здравља за 

израду 

СУИФА  

Документ о 
оснивању Радне 

групе Министарства 

здравља Србије за 
израду СУИФА 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Mинистарства надлежна за 
послове: пољопривреде,  заштитe 

животне средине,омладину и 

спорт; 

Буџет Републике Србије 

4.1.2.1.2. 

Израда Стратегије 

унапређења исхране и 

физичке активности 

(СУИФА) 

2018-2019.  Сачињена СУИФ  Документ 

СУИФа 

Службени гласник 

Републике Србије 

Институт за јавно 

здравље Србије, 

институти и заводи за 
јавно здравље, 

Медицински факултети 

Mинистарства надлежна за 

послове: пољопривреде,  заштитe 

животне средине,омладину и 
спорт; Привредна комора Србије; 

Факултети спорта и физичког 

васпитања; 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

4.1.2.1.3. 

Праћење Стратегије 

унапређења исхране и 

физичке активности 

(СУИФА) 

2020. година и 

даље 

Годишњи 
мониторинг-

извештаји СУИФа 

Публиковани 
извештај 

СУИФа 

Службени гласник 
Републике Србије; 

Извештаји СУИФА 
објављени на 

интернет страници 

Институт за јавно 
здравље Србије  

Институт за јавно 
здравље Србије 

 

Установе, привредна друштва, 
удружења грађана и тела 

назначена у 
СУИФА  

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

                                                 
1 По угледу на досадашња или истраживања неопходна за функционисање јавноздравственог система, као на пример: Истраживање здравља становништва Србије, Global Youth Tobacco Survey/GYTS, ESPAD, National 

Dietary Survey, Студија изводљивости Интегрисаних програма за праћење, евалуацију и унапређење квалитета ваздуха, здравствене исправности воде за пиће и предмета опште употребе, управљања  буком, 
комуналним и медицинским отпадом, усмерена на процену капацитета института/завода за јавно здравље, других установа и привредних друштава у актуелном систему. 
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Специфични циљ:  

 

4.1.2 Унапређење исхране и физичке 

активности становништва Републике 

Србије 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.2.2. 
Национални програм за унапређење доступности 

хране (НПУДХ) биће усвојен до 2020. године. 

 - Документ Националног програма за унапређење 

доступности (НПУДХ); 

- Уведена законска обавеза донирања непродате 

хране и оброка уместо уништавања;  

- Уведено одрживо снабдевање народних кухиња. 

2020. година 

 

 

2021. година 

 

2019. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.2.2.1. 
Израда Националног 

програма за унапређење 

доступности хране осетљивим 

друштвеним групама 

(НПУДХ) за период од 5 

година 

2018- 2020. Сачињен 
НПУДХ  

Документ 
 НПУДХ 

Службени гласник 
Републике Србије 

Министарство надлежно 
за послове здравља, 

Институт за јавно 

здравље Србије, 
институти и заводи за 

јавно здравље, 

Медицински факултети 

 Mинистарства надлежна за 
послове: 
рада, запошљавања 

и социјалне политике, 
трговине, пољоприв- 

реде; науке и образова- 

ња,финансије; 
Црвени крст Србије; 

Одбор за здравље и 

породицу Народне 
Скупштине Републике Србије 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори 

финансирања 

4.1.2.2.2. 

Праћење и евалуација 

Националног програма за 

унапређење доступности 

хране (НПУДХ) 

2021. година и 

даље 

Годишњи 

мониторинг 
извештаји и 

евалуациони  

извештај 
НПУДХ 

Уведена 

законска 
обавеза 

донирања 

непродате 
хране и оброка 

уместо 

уништавања; 
Уведено 

одрживо 

снабдевање 
народних 

кухиња 

Мониторинг 

извештаји и 
евалуациони 

извештај НПУДХ 

објављени на 
интернет страници 

Институт за завно 

здравље Србије; 
Службени гласник 

Републике Србије 

Институт за јавно 

здравље Србије 
 

Установе, привредна друштва, 

удружења грађана и тела 
назначена у 

НПУДХ 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.1.2 Унапређење исхране и физичке 

активности становништва Републике 

Србије 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.2.3. 

Национални програм за унапређење безбедности 

хране (НПУБХ) биће усвојен до 2020. године. 

- Документ Националног програма за унапређење 

безбедности хране (НПУБХ); 

- Уведено праћење резидуа ветеринарских лекова, 

микотоксина, микроорганизама узрочника зооноза 

преносивих храном, хормона и тешких метала. 

2020. година 

 

2021. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.2.3.1. 

Израда Националног 

програма за унапређење 

безбедности хране (НПУБХ) 

2019.-2020.  Сачињен 
НПУДХ 

Документ  
НПУБХ 

Службени гласник 
Републике Србије  

Министарство надлежно 
за послове здравља, 

Институт за јавно 

здравље Србије, 
институти и заводи за 

јавно здравље, 

Медицински факултети 

Mинистарства надлежна за 
послове: 
рада, запошљавања 

и социјалне политике, 
трговине, пољоприв- 

реде; науке и образова- 

ња,финансије 
Црвени крст Србије, 

Одбор за здравље и 

породицу Народне 
Скупштине Републике Србије 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Други извори 

финансирања 

4.1.2.3.2. 

Праћење и евалуација 

Националног програма за 

унапређење безбедности 

хране (НПУБХ) 

2021. година и 

даље 

Годишњи 

мониторинг-
извештаји и 

евалуациони 

извештај НПУБХ 

Уведено 

праћење: 
резидуа 

ветеринарских 

лекова, мико-
токсина, 

микрооргани- 

зама 
узрочника 

зооноза 

преносивих 
храном, 

хормона и 

тешких метала 

Одредбе интер- 

секторсих закона 
(Службени гласник 

Републике Србије) 

Мониторинг 
-извештаји и 

евалуациони 

извештај СУИФА 
објављени на 

интернет страници 

Института за јавно 
здравље Србије “ 

Институт за јавно 

здравље Србије 

Установе, привредна друштва, 

удружења грађана и тела 
назначена у  НПУБХ 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.1.2 Унапређење исхране и физичке 

активности становништва Републике 

Србије 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.2.4. 
Примена и праћење Националног програма за 

превенцију гојазности код деце и одраслих 

НППГКДО од 2018. год. и даље 

- Примена и праћење Националног програма за 

правенцију гојазности код деце и одраслих; 

- Извештај и документ о спровођењу НППГКДО. 

од 2018. године и даље 

 

од 2018. године и даље 

 

Активности  Рок 
почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.2.4.1. 

Примена и праћење 

Националног програма за 

превенцију гојазности код 

деце и одраслих НППГКДО  

од 2018. год. и 

даље 

Примена и праћење 

НППГКДО  

Извештај о 

спровођењу 

НППГКДО 

Документ – 

извештај о 
спровођењу 

НППГКДО на свим 

нивоима 

Министарство надлежно 

за послове здравља, 
Институт за јавно 

здравље Србије 

Ресорна министарства, ЈЛС, 

установе, организације цивилног 
друштва 

Буџет Републике Србије 

 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.3 Превенција и сузбијање пушења 

и изложености дуванском диму, 

штетне употребе алкохола и 

злоупотребе дрога  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.3.1. 
Подршка примени Стратегије контроле дувана за 

период након 2015. године и Акционом плану за 

њену примену пружа се континуирано 

- Документ Стратегије контроле дувана (СКД) за 

период 2018-2026.; 

- Документ АП СКД (2022-2026.). 

2018. година 

 

2022. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.1.3.1.1. 

Израда Стратегије контроле 

дувана (СКД) за период 2018-

2026. година са припадајућим 

акционим планом (2018-2021. 

године) 

2018. година Основана Радна 

група за израду 
СКД 

Усвојена СКД 

Документ СКД Службени гласник 

Републике Србије 

Министарство 

надлежно за 
послове 

здравља 

 

Министарства надлежна за послове: 

финансија, трговине, туризама и 
телекомуникације, 

пољопривреде и заштите животне средине; 

просвете; 
Институт за јавно здравље Србије  

институти и заводи за јавно здравље; Савет 

за контролу дувана 
 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

4.1.3.1.2. 

Подршка развоју акционог 

плана (АП) за примену СКД у 

периоду 2022-2026.  

2020.-2021.  Усвојен АП за 

примену СКД у 

периоду 2022-2026.  

Документ АП 

СКД (2022.-

2026.) 

Службени гласник 

Републике Србије 

Министарство 

надлежно за 

послове 

здравља 

Министарства надлежна за послове: 

финансија, трговине, туризама и 

телекомуникације, 

пољопривреде и заштите животне средине; 

просвете; 
Институт за јавно здравље Србије  

институти и заводи за јавно здравље; Савет 

за контролу дувана 
 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.1.3 Превенција и сузбијање пушења 

и изложености дуванском диму, 

штетне употребе алкохола и 

злоупотребе дрога  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.3.2. 

Подршка раду установљених интерсекторских 

тела значајних у контроли дувана пружаће се 

континуирано 

- Оснивачки акт Савета за контролу дувана 

(СзКД); 

- Најмање 2 годишње седнице СзКД; 

- Документ Плана унапређења капацитета 

Канцеларије за превенцију пушења (КЗПП) у 

пероду 2018-2021.; 

- Најмање 4 годишње седнице Републичке стручне 

комисије за контролу дувана (РСККД). 

2018. година 

 

2018.-2020.  

 

2018. година 

 

2016.-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.1.3.2.1. 

Иницирање рада и подршка 

активној улози Савета за 

контролу дувана Републике 

Србије (СзКД) 

2018.-2021.  Основан нови СзКД 

Организују се 

седнице СзКД  

Оснивачки акт 

СзКД 

Најмање 2 
годишње 

седнице СзКД  

 

 

Службени  гласник 
Републике Србије;  

Записници СзКД 

Министарство 

надлежно за 

послове 
здравља 

Mинистарства надлежна за послове: 
финансија; пољопривреде и заштите 

животне средине; просвете, омладину и 
спорт, унутрашњих послова; 

културе и информисања; 

правде; трговину, туризама и 
телекомуникација;  

Буџет Републике Србије 

 

4.1.3.2.2. 

Унапређење капацитета 

Канцеларије за превенцију 

пушења (КЗПП) 

2018. година Усвојен и 

спроведен План 
унапређења 

капацитета КЗПП за 

период 2018-2021. 

године 

Документ 

Плана 
унапређења 

капацитета 

КЗПП (2018.-

2020.) 

Документ Плана 

унапређења 
капацитета КЗПП 

(2018.-2020.) 

објављен на 

интернет страници 

Института за јавно 

здравље Србије  

Министарство 

надлежно за 
послове 

здравља, 

Институт за 

јавно здравље 

Србије 

 

Савет за контролу дувана; 

Републичка стручна комисија за контролу 
дувана Министарства здравља  

 

 

 

Буџет Републике Србије 

4.1.3.2.3. 

Подршка раду Републичке 

стручне комисије за контролу 

дувана Министарства 

здравља(РСККД) 

2018. - 2021. 

година 

Организују се 

седнице РСККД 

Најмање 4 

годишње 

седнице 
РСККД 

 

Записници КПУД 

Министарство 

надлежно за 

послове 
здравља 

Институт за јавно здравље Србије; 

Здравствене установе и удружења грађана 

релевантна у контроли дувана 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.1.3 Превенција и сузбијање пушења 

и изложености дуванском диму, 

штетне употребе алкохола и 

злоупотребе дрога 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.3.3. 

Подршка промени постојећих или усвајању 

нових прописа до 2026. године, у складу са 

препорукама Водича за примену Оквирне 

конвенције о контроли дувана Светске 

здравствене организације (СЗО и законодавства 

Европске Уније) 

- Усвојене законске одредбе у складу са 

препорукама Водича за примену члана 5.3 ОККД 

СЗО; 

- Забрана пушења успостављена на свим јавним 

местима без изузетака; 

- Усвојене законске одредбе у складу са 

препорукама Водича за примену члана 11. ОККД 

СЗО; 

- Усвојене законске одредбе у складу са 

препорукама Водича за примену члана 13. ОККД 

СЗО. 

2018.-2021.  

 

 

2018.-2021.  

 

 

2018.-2021. 

 

 

2018.-2023.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.1.3.3.1. 

Промене прописа у складу са 

Водичем за примену члана 5.3 

Оквирне конвенције о 

контроли дувана Светске 

здравствене организације 

(ОККД СЗО) 

2018.-2021. Заштита политика 
јавног здравља са 

становишта 

контроле дувана 
од комерцијалних и 

других 

прикривених 
интереса дуванске 

индустрије 
 

Усвојене 
законске 

одредбе у 

складу са 
препорукама 

Водича за 

примену члана 
5.3 ОККД СЗО  

Службени  гласник 
Републике Србије 

Министарство 
одговорно за 

ресорни закон 

Министарства надлежна за послове 
здравља, финансија, пољопривреде и 

заштите животне средине,просвете, науке, 

омладине и спорта; унутрашње послове, 
културе и информисања, 

правде и трговине. 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.3.3.2. 

Промене прописа у складу са 

Водичем за примену члана 8. 

Оквирне конвенције о 

контроли дувана Светске 

здравствене организације 

(ОККД СЗО) 

2018.-2021. Развој и примена 

кључних законских 

мера да би се 
становништво 

делотворно 

заштитило од 
изложености 

дуванском диму  

 

Забрана 

пушења 

успостављена 
на свим јавним 

местима без 

изузетака (у 
складу са 

одредбама 

Водича за 
примену члана 

8. ОККД СЗО) 

Службени гласник 

Републике Србије 

(усвојене измене 
Закона о заштити 

становништва од 

изложености 
дуванском диму) 

 

Министарство 

надлежно за 

послове 
здравља 

Министарства надлежна за послове: 

здравља, финансија, пољопривреде и 

заштите животне средине,просвете, науке, 
омладине и спорта; унутрашње послове, 

културе и информисања, 

правде и трговине 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.3.3.3. 

Промене прописа у складу са 

Водичем за примену члана 11. 

Оквирне конвенције о 

контроли дувана Светске 

здравствене организације 

(ОККД СЗО) 

2018.-2021. Повећање 

делотворности мера 

у вези са паковањем 

и обележавањем 
дуванских 

производа  

Усвојене 

законске 

одредбе у 

складу са 
препорукама 

Водича за 

примену члана 
11. ОККД СЗО 

Службени гласник 

Републике Србије 

 

Министарство 

одговорно за 

ресорни закон 

 Министарства надлежна за послове 

здравља, финансија, пољопривреде и 

заштите животне средине,просвете, науке, 

омладине и спорта; унутрашње послове, 
културе и информисања, 

правде и трговине 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.3.3.4. 

Промене прописа у складу са 

Водичем за примену члана 13. 

Оквирне конвенције о 

контроли дувана Светске 

2018.-2023.  Повећање 
обухватности 

забране 

рекламирања 
дувана, промоције и 

спонзорства од 

Усвојене 
законске 

одредбе у 

складу са 
препорукама 

Водича за 

Службени  гласник 
Републике Србије 

 

Министарство 
одговорно за 

ресорни закон 

 Министарства надлежна за послове 
здравља, финансија, пољопривреде и 

заштите животне средине,просвете, науке, 

омладине и спорта; унутрашње послове, 
културе и информисања, 

правде и трговине 

Буџет Републике Србије 

 



 9 
здравствене организације 

(ОККД СЗО) 

стране дуванске 

индустрије 

примену члана 

13. ОККД СЗО 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.3 Превенција и сузбијање пушења 

и изложености дуванском диму, 

штетне употребе алкохола и 

злоупотребе дрога  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.3.4. 

Примена и праћење Националног програма 

превенције штетне употребе алкохола и 

алкохолом узрокованих поремећаја у Републици 

Србији (НППШУААУПРС) од 2018. и даље 

- Примена и праћење Националног програма 

превенције штетне употребе алкохола и 

алкохолом узрокованих поремећаја у Републици 

Србији; 

- Извештај и документ о спровођењу 

НППШУААУПРС. 

од 2018. године и даље 

 

 

од 2018. године и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.1.3.4.1. 

Примена и праћење 

Националног програма 

превенције штетне употребе 

алкохола и алкохолом 

узрокованих поремећаја у 

Републици Србији 

НППШУААУПРС 

од 2018. год. и 

даље 

Примена и праћење 

НППШУААУП

РС 

Извештај о 
спровођењу 

НППШУА

АУПРС 

Документ – 
извештај о 

спровођењу 

НППШУААУП

РС на свим 

нивоима 

Министарство 
надлежно за 

послове 

здравља, 
Институт за 

јавно здравље 

Ресорна министарства, ЈЛС, установе, 
организације цивилног друштва 

Буџет Републике Србије 

 

Специфични циљ: . 

 

4.1.3 Превенција и сузбијање пушења 

и изложености дуванском диму, 

штетне употребе алкохола и 

злоупотребе дрога становништва 

Републике Србије 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.3.5. 

Постоји подстицај и континуирана подршка  

иницијативама јединица локалне самоуправе 

(ЈЛС) за ограничење доступности алкохолних 

пића  

- Постоји строжије временско и просторно 

ограничење доступности алкохолних пића у 

угоститељским објектима и малопродаји него у 

2015.години; 

- У 30% ЈЛС постоји строжије временско и 

просторно ограничење доступности алкохолних 

пића у угоститељским објектима и малопродаји од 

утврђеног Законом о трговини. 

 

2018.-2019.  

 

 

 

 

2018.-2026.  

 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори 

финансирања 
Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.1.3.5.1. 

Усвајање законских одредби 

које смањују доступност 

алкохолних пића  

2018 - 2019.  Измене законских 
одредби које се 

тичу времена и 

места продаје 
алкохолних пића 

(Закон о трговини)  

Постоји 
строжије 

временско и 

просторно 
ограничење 

доступности 

алкохолних 
пића у 

угоститељски

м објектима и 
малопродаји 

него у 2015. 

Службени гласник 
Републике Србије  

Министарство 
надлежно за 

послове 

трговине 
Скупштина 

Републике 

Србије  

Министарства надлежна за послове 
здравља, финансија, пољопривреде и заштите 

животне средине,просвете, науке, омладине и 

спорта; унутрашње послове, 
културе и информисања, 

правде, привреде, унутрашњих послова. 

 
 

 

Буџет Републике Србије 
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години 

4.1.3.5.2. 

Усвајање прописа из 

надлежности јединица 

локалне самоуправе (ЈЛС) 

који смањују доступност 

алкохолних пића 

2018.-2026. 

 

Измене прописа из 

надлежности ЈЛС 
које се тичу 

времена и места 

продаје алкохолних 
пића 

У 30% ЈЛС 

постоји 
 строжије 

временско и 

просторно 
ограничење 

доступности 

алкохолних 
пића у 

угоститељски

м објектима 
ималопродаји 

од утврђеног 

надлежним 
прописом 

 

 
 

 

 
 

 

 

Јавна гласила 

ЈЛС 

Скупштине 

јединица 
локалне 

самоуправе 

(ЈЛС) 

Ресори ЈЛС задужени за: здравство, прописе, 

комуналне послове, инспекцијске послове; 
Савети за здравље ЈЛС 

Буџет Републике Србије 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 11 

 
 

 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.3. Превенција и сузбијање пушења 

и изложености дуванском диму, 

штетне употребе алкохола и 

злоупотребе дрога становништва 

Републике Србије 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.3.6. 
Образовање запослених у примарној здравственој 

заштити (ПЗЗ) за препознавање особа са 

проблемом штетне употребе алкохола и примену 

мера кратке интервенције спроводи се 

континуирано 

-  Број, врста КМЕ и установе-организатори КМЕ 

на тему примене мера кратке интервенције у 

секундарној превеницији штетне употребе 

алкохола; 

- 70% изабраних лекара одраслог становништва у 

примарној здравственој заштити (ПЗЗ) завршиће 

континуирану медицинску едукацију (КМЕ) на 

тему примене мера кратке интервенције у 

секундарној превеницији штетне употребе 

алкохола.   

2018.-2026. 

 

 

         

  До 2026.годинe 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.1.3.6.1. 

Акредитовање 

семинара/тестова/курсева 

континуиране медицинске 

едукације (КМЕ) за запослене 

лекаре у примарној 

здравственој заштити (ПЗЗ) за 

препознавање особа са 

проблемом штетне употребе 

алкохола и примену мера 

кратке интервенције 

2018.-2026.  Постојање 
акредитованих 

програма КМЕ на 

тему примене мера 
кратке 

интервенције у 

секундарној 
превеницји штетне 

употребе алкохола, 

од 2018. до 2024. 
године за лекаре у 

ПЗЗ одраслог 

становништва 

Број, врста 
КМЕ и 

установе- 

 организатори 
КМЕ на тему 

примене 

мера кратке 
 интервенције 

у 

секундарној 
 превенцији 

штетне 

употребе 
алкохола 

Интернет страница 
Здравственог савета 

Србије 

Институт за 
јавно здравље 

Србије; 

Медицински 
факултети; 

Институт за 

ментално 
здравље; 

Специјалне 

болнице за 
болести  

зависности;  

Српско 
лекарско 

друштво 

Институти и 
заводи за јавно 

здравље 

Домови здравља; 
Заводи за здравствену 

заштиту студената, радника;  

Опште болнице; 
Клинички центри; 

Лекарска комора Србије 

 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.3.6.2. 

Организовање континуиране 

медицинске едукације (КМЕ) 

запослених лекара у 

примарној здравственој 

заштити (ПЗЗ) за 

препознавање особа са 

проблемом штетне употребе 

алкохола и примену мера 

кратке интервенције 

2018.-2026. Спровођење КМЕ 

запослених лекара 
у ПЗЗ за пре- 

познавање особа 

са проблемом 
штетне употребе 

алкохола и 
примену мера 

кратке 

интервенције 
 

70% изабраних 

лекара за 
одрасло 

становништво 

завршиће КМЕ 
на тему 

примене мера 
кратке 

интервенције у 

секундарној 
превенцији 

штетне 

употребе 
алкохола   

Документација 

Здравственог 
савета Србије 

Институт за 

јавно здравље 
Србије 

Медицински факултети; 

Институт за ментално здравље; 
Специјалне болнице за 

болести зависности; 

Институти за јавно здравље; 
Српско лекарско друштво 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.1.3. Превенција и сузбијање пушења 

и изложености дуванском диму, 

прекомерне употребе алкохола и 

злоупотребе дрога становништва 

Републике Србије 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.3.7. 

Подршка примени Стратегије за спречавање 

злоупотребе дрога (ССЗД) за период 2014.-2021. 

годинe 

- Документ Акциони план стратегије за 

спречавање злоупотребе дрога (АП ССЗД) 2018-

2021. година; 

- Документ ССЗД 2021- година. 

2018. година 

 

 

2021.-2022. годинe 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.1.3.7.1. 

Подршка изради Акционог 

плана Стратегије за 

спречавање злоупотребе дрога 

(АП ССЗД) за период 2018-

2021. годинe 

2018. година Усвојен АП ССЗД 

2018.-2021. 

Документ 

АПССЗД 
2018.-2021.  

Службени 

гласник Републике 
Србије 

Министарство 

надлежно за 
послове 

здравља 

Министарства надлежна за послове: 

 финансија, просвете, правде; омладие и 
спорта, унутрашњих послова.  

 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.3.7.2. 

Подршка изради Стратегије за 

спречавање злоупотребе дрога 

за период након 2021. године 

2021.-2022. 

  

Усвојена ССЗД 
2021. годинe 

Документ 
ССЗД 

2022.-2030.  

Службени 
гласник Републике 

Србије 

Министарство 
надлежно за 

послове 

здравља 

Министарства надлежна за послове: 
 финансија,просвете, правде; омладие и 

спорта, унутрашњих послова.  

 
 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Специфични циљ: 

 

4.1.4 Унапређење здравља 

становништва Републике Србије у 

областима од водећег 

јавноздравственог значаја  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.4.1. 

Примена и праћење Националног програма очувања 

и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља 

грађана Републике Србије (НПОУСРЗГРС) од 2018. 

и даље 

- Примена и праћење Националног програма 

очувања и унапређења сексуалног и 

репродуктивног здравља грађана Републике 

Србије (НПОУСРЗГРС) од 2018. и даље; 

- Извештај и документ о спровођењу 

НПОУСРЗГРС. 

од 2018.год. и даље 

 

 

 

од 2018.год. и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција 
Институције које 

учествују 

4.1.4.1.1. 

Примена и праћење 

Националног програма 

очувања и унапређења 

сексуалног и репродуктивног 

здравља грађана Републике 

Србије НПОУСРЗГРС 

од 2018. год.  и 

даље 

Примена и праћење  

НПОУСРЗГРС 

Извештај о 

спрровођењу 

НПОУСРЗГ

РС  

Документ – извештај о 

спрровођењу 

НПОУСРЗГРС на 

свим нивоима  

Министарство надлежно за 

послове здравља, Институт 

за јавно здравље Србије 

Ресорна министарства, 

ЈЛС, установе, 

организације цивилног 
друштва 

Буџет Републике Србије 

 

 

 

Специфични циљ: 

 

4.1.4. Унапређење здравља 

становништва Републике Србије у 

областима од водећег 

јавноздравственог значаја  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.4.2. 

Континуирана подршка  примени и евалуацији 

активности у области раног развоја 

- Оснивачки документ радних група 

НПЗЗЖДО; 

- Уредба о НПЗЗЖДО; 

- Извештај о спровођењу НПЗЗЖДО; 

- Извештај о спровођењу НПУРРД. 

 

2018.година 

 

 

2019. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција 
Институције које 

учествују 

4.1.4.2.1. 

Измена Националног 

програма здравствене заштите 

жена, деце и омладине 

(НПЗЗЖДО) у циљу 

унапређења превентивних 

активности у области раног 

развоја 

2018. година Основане Радне 
групе за израду 

НПЗЗЖДО 

Усвојен 
НПЗЗЖДО 

Уредба о 
НПЗЗЖДО 

Службени 
гласник Републике 

Србије 

 

Министарство надлежно за 
послове здравља 

Министарства надлежна за 
послове: просвете, науке, 

правде; омладине и спорта. 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.4.2.2. 

Подршка примени 

Националног програма за 

унапређење  развоја у раном 

детињству (НПУРРД) 

2018-2026. 

 

Унапређење 
развоја деце  

Показатељи 
развоја деце  

Рутинска здравствена 
статистика, извештаји 

здравствених установа, 

анализа здравственог 
стања, резултати 

посебних истраживања 

здравља деце 

Здравствене установе, 
институти и заводи за јавно 

здравље 

Министарства надлежна за 
послове: здравља, 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, омладину и 

спорт. 

 

Буџет 

Републике 

Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.1.4. Унапређење здравља 

становништва Републике Србије у 

областима од водећег 

јавноздравственог значаја  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.4.3. 

Унапређење превентивне стоматолошке здравствене 

заштите, спроводиће се континуирано 

- Оснивачки акт Радне групе за израду 

Националног програма превентивне 

стоматолошке здравствене заштите (НППСЗЗ) 

за период 2018-2026. година; 

- Документ НППСЗЗ 2018-2026. година. 

2018. година 

 

 

 

2018. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција 
Институције које 

учествују 

4.1.4.3.1. 

Формирање Радне групе за 

израду Националног програма 

превентивне стоматолошке 

здравствене заштите 

(НППСЗЗ) за период 2018-

2027. 

2018. година Основана Радна 

група за израду 

АП НППСЗЗ 
2018.-2027.  

Оснивачки 

акт Радне 

групе за 
израду 

НППСЗЗ 

2018.-2027. 

Оснивачки 

акт Радне 

групе за 
израду 

НППСЗЗ 

2018.-2027. 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

Институт за јавно здравље 

Србије; 

Медицински и 
стоматолошки 

факултети; 

Клинике за  
Стоматологију. 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.4.3.2. 

Израда Националног 

програма превентивне 

стоматолошке здравствене 

заштите (АП НППСЗЗ) за 

период 2018.-2027.  

2018. година Усвојен 

НППСЗЗ 

2018.-2027.  

Документ 

НППСЗЗ 

2018-2027. 

Службени 

гласник Републике 

Србије 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

Институт за јавно здравље 

Србије 

Медицински и 
стоматолошки 

факултети; 

Клинике за 
стоматологију 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.4. Унапређење здравља 

становништва Републике Србије у 

областима од водећег 

јавноздравственог значаја  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.4.4. 

Усвојена Стратегија развоја заштите менталног 

здравља за период након 2018. године и Акциони 

план  

- Оснивачки акт Радне групе за израду Стратегије 

развоја заштите менталног здравља (СРЗМЗ) 

2018.године; 

 

- Документ СРЗМЗ након 2018.године. 

2018. година 

 

 

  

2019. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.4.4.1. 

Формирање Радне групе за 

израду Стратегије развоја 

заштите менталног здравља 

(СРЗМЗ) након 2018. године 

2018. година Основана Радна  
група за израду  

СРЗМЗ 

Оснивачки 
акт Радне 

групе за 

израду 
СРЗМЗ 

Оснивачки 
акт Радне 

групе за 

израду 
СРЗМЗ 

Министарство надлежно за 
послове здравља 

Министарство 
надлежно за послове: 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.4.4.2. 

Израда Стратегије развоја 

заштите менталног здравља 

(СРЗМЗ) након 2018. године 

са Акционим планом 

2018. година Усвојена СРЗМЗ 

након 2018. године 

Документ 

СРЗМЗ 
након 

2018. године 

Службени 

гласник Републике 
Србије 

 Министарство надлежно за 

послове здравља 

Медицински 

факултети; 
Институт за ментално 

здравље; 

Институт за јавно здравље 
Србије; 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Клинике за 

психијатрију; 

Специјалне болнице 
за болести 

зависности; 

институти и заводи за 
јавно здравље; 

Српско лекарско 

друштво 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.4. Унапређење здравља 

становништва Републике Србије у 

областима од водећег 

јавноздравственог значаја  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.4.5.  
Усвојена нова Стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља (СПЗДН), 2019. године 

- Оснивачки акт Радне групе за израду нове 

СПЗДН; 

- Документ СПЗДН након 2018.године. 

- 2018. година 

 

- 2019. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.4.5.1. 

Формирање Радне групе за 

израду нове Стратегије за 

превенцију и заштиту деце од 

насиља 

2018. година Основана Радна  
група за израду  

нове СПЗДН 

Оснивачки 
акт Радне 

групе за 

израду 
нове СПЗДН 

Оснивачки 
акт Радне 

групе за 

израду 
нове СПЗДН 

Министарство надлежно за 
послове здравља 

Остала релевантна 
министарства, 

Медицински факултети, 

институти и заводи за јавно 
здравље, Српско лекарско 

друштво, удржења грађана 

Буџет Републике Србије 

 

4.1.4.5.2. 

Усвајање нове Стратегије за 

превенцију и заштиту деце од 

насиља 

2019. година Усвојена СПЗДН  Документ 

СПЗДН  
 

Службени 

гласник Републике 
Србије 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

Остала релевантна 

Министарства, 
Медицински факултети, 

институти и заводи за јавно 

здравље, Српско лекарско 
друштво, удржења грађана 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.4. Унапређење здравља 

становништва Републике Србије у 

областима од водећег 

јавноздравственог значаја  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.4.6. 
Постоји подршка примени и евалуацији четири 

стратешке области Стратегије за спречавање и 

сузбијање насиља над женама у породици и у 

партнерским односима. 

- успостављен је систем примарне, секундарне и 

терцијарне превенције на националном нивоу и у 

70% јединица локалне самоуправе; 

- унапређен нормативни оквир за заштиту жена од 

насиља; 

- унапређена мултисекторска сарадња и подигнут 

капацитет органа и служби; 

- унапређен систем мера заштите и подршке 

жртвама насиља. 

2018. година 

 и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 
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4.1.4.6.1. 

Континуирана промоција 

ненасилног и 

недиксриминаторног 

понашања, родне 

равноправности и јавне осуде 

насиља 

2018. година и 

даље 

Континуиране јавне 

акције и кампање 

против насиља 

Обезбеђена активна 
улога средстава 

јавног 

информисања 

Видљив удео 

медијских 

Садржаја 

Посвећених 
Превенцији 

насиља над 

женама у 
националним и 

локалним 

медијима 

Преглед 

електронских и 

штампаних медија 

Министарства надлежна 

за послове здравља, 

унутрашње послове и 

рада, 
запошљавања и  

социјална питања 

Министарство 

надлежно за послове: 

просвете, науке и 

технолошки развој; 
центри за социјални рад, 

полицијске управе, медицински 

факултети; 
Српско лекарско 

друштво 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

4.1.4.6.2. 

Анализа оствареног 

нормативног оквира за 

заштиту жена од насиља са 

потенцијалним препорукама 

за унапређење  

2018.-2019.  Урађена 

Компаративна 

Анализа 
Одговарајућих 

закона, као на пр. 

Кривичног и 
Грађанског 

законика, 

Закона о 
информисању, и сл 

Публиковане 

препоруке за 

унапређење и 
инструкције за 

поступање 

Интерни документ 

надлежних  

инистарстава и 
Националног савета 

за јавно здравље 

Министарства надлежна 

за послове правде, 

здравља 

Министарство надлежно за 

послове културе и информисања; 

Институти и заводи за 
јавно здравље; 

Заштитник грађана, 

Повереник за заштиту 
равноправности грађана; 

Повереник за информације од 

јавног значаја и заштиту података 
о личности; 

Српско лекарско 

друштво 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

4.1.4.6.3. 

Унапређење механизама 

координације и заштите 

жртава насиља 

2018. година и 

даље 

Унапређење 

примене општих и 

посебних протокола 
о поступању у 

случајевима насиља 

Континуирана 

евалуација 

Примене 
општег и 

посебних 

протокола о 
поступању у 

случајевима 

насиља 

Публикована  

Извештаји 

Заштитника грађана 
о примени општег и 

посебних протокола 

о поступању у 
случајевима насиља 

Министарства надлежна 

за унутрашње послове, 

здравља, рада,  
запошљавања и 

социјална питања, 

Заштитник грађана 
Повереник за заштиту 

равноправности. 

Министарства надлежна за 

послове културе и информисања; 

Институти и заводи за 
јавно здравље; 

здравствене установе, центри за 

социјални рад, јавна тужилаштва 
и судове опште и посебне 

надлежности 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

4.1.4.6.4. 

Унапређење система мера 

заштите и подршке жртвама 

насиља 

2018. година и 

даље 

Постојање 
Специфичне 

заштите, на пр. 

Унапређење 
Осветљености 

улица и паркова 

Постоји добро 
осветљење 

80% улица и  

паркова у 70% 
ЈЛС  

Извештаји 
надлежних јавних 

предузећа ЈЛС  

Министарство надлежно 
за послове државне 

управе и локалне  

самоуправе 

Надлежна јавна предузећа ЈЛС Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.5. Унапређење здравља осетљивих 

друштвених група путем развоја и 

имплементације додатних мера ради 

смањења неједнакости у здрављу 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.5.1. 

Дефинисане додатне мере здравствене заштите 

намењене приоритетним осетљивим друштвеним 

групама на територији јединица локалне 

самоуправе (ЈЛС), континуирано  

- Анализа здравственог стања (АЗС) становништва 

изводи се у 70% ЈЛС уз дефинисане приоритетне 

осетљиве друштвене групе (ПОДГ); 

- Постоје посебни програми из области деловања 

јавног здравља (ППОДЈЗ) за додатне мере 

здравствене заштите (ДМЗЗ) намењене ПОДГ у 

70% ЈЛС. 

2018-2026.  

 

 

 

 

2019-2026.  

 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 
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4.1.5.1.1. 

Анализа здравственог стања 

(АЗС) становништва ЈЛС у 

циљу дефинисања 

приоритетних осетљивих 

друштвених група (ПОДГ) 

2018.-2021. 

 

70% ЈЛС и сви 

градови 

спровешће 

АЗС ПОДГ 

Документа 

АЗС у 70% 

ЈЛС 

садрже 
дефинисане 

ПОДГ 

Службена 

гласила ЈЛС 

Савети за здравље, 

ЈЛС 

Институти и заводи за 

јавно здравље; 

Домови здравља; 

Центри за социјални 
рад; 

Управе ЈЛС 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Буџет ЈЛС 

4.1.5.1.2. 

Дефинисање посебних 

програма из области деловања 

јавног здравља (ППОДЈЗ) у 

јединицама локалне 

самоуправе (ЈЛС) за додатне 

мере здравствене заштите 

(ДМЗЗ) намењене ПОДГ 

2019.-2026. 

 

70% ЈЛС и сви 
градови имају 

ППОДЈЗ за ДМЗЗ 

намењене ПОДГ 

Документа 
ППОДЈЗ за 

ДМЗЗ 

намењени 
ПОДГ 

донета у 

70% ЈЛС 

Службена 
гласила ЈЛС 

Скупштине ЈЛС, 
Савети за здравље, 

ЈЛС 

Управе ЈЛС; 
Институти и заводи за 

јавно здравље; 

Домови здравља; 
Центри за социјални 

рад; СКГО 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Буџет ЈЛС 

4.1.5.1.3. 
Континуирано унапређење и 

примена Националног 

програма здравствене заштите 

жена, деце и омладине 

2018. година и 

даље 

Унапређени 

Национални 

програм 

Уредба о 

Националном 

програму  

Службени 

гласник Републике 

Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Национални савет за јавно 

здравље; 

Институти и заводи за 
јавно здравље; 

јединице локалне самоуправе, 

установе, организације цивилног 
друштва 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

4.1.5.1.4. 
Примена и праћење 

Националног програма за 

очување и унапређење 

здравља старих (НПОУЗС) 

 

 

2018. година и 

даље 

Примена и праћење 

НПОУЗС  

Извештај о 

спровођењу 

НПОУЗС 

Документ – 

извештај о 

спровођењу  
НПОУЗС на свим 

нивоима 

Министарство надлежно 

за послове здравља; 

Институт за јавно 
здравље Србије 

Ресорна министарства, ЈЛС, 

установе, организације цивилног 

друштва 

Буџет Републике Србије 

 

Специфични циљ:  

 

4.1.5. Унапређење здравља осетљивих 

друштвених група путем развоја и 

имплементације додатних мера ради 

смањења неједнакости у здрављу 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.5.2. 

Унапређена приступачност и доступност 

здравствене заштите осетљивим друштвеним 

групама на територији ЈЛС, континуирано  

- Буџети ЈЛС у 70% ЈЛС садрже опредељена; 

средства за унапређење приступачности  

здравствених установа осетљивим друштвеним 

групама (ОДГ); 

- 70% ЈЛС и сви градови располажу планским 

документима за унапређење приступачности 

здравствених установа (УПЗУ) и доступности 

здравствених услуга (УДЗУ) и документима за 

верификацију њиховог извршења. 

2019-2021.  

 

 

 

 

 

2019-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 
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4.1.5.2.1. 

Обезбеђење одрживости 

финансирања унапређења 

приступачности здравствених 

установа и доступности 

здравствене заштите 

осетљивим друштвеним 

групама (ОДГ) 

2019.-2026. 

 

70% ЈЛС сваке 

године 

определиће 

средства за 
унапређење 

приступачности 

здравствених 
установа 

ОДГ 

Буџети ЈЛС 

у 70% ЈЛС 

садрже 

опредељена 
средства за 

унапређење 

приступач- 
ности здрав- 

ствених ус-

танова ОДГ 

Службена 

гласила ЈЛС 

Скупштине ЈЛС 

 

 

 

Управе ЈЛС; 

Савет за здравље ЈЛС; Удружења 

грађана ОДГ у ЈЛС 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Буџет ЈЛС 

4.1.5.2.2. 

Планско унапређење 

приступачности здравствених 

установа осетљивим 

друштвеним групама (УПЗУ 

ОДГ) 

2019.-2026. 

 

70% ЈЛС и сви 

градови имају 

документовано 
планирање УПЗУ 

ОДГ и 

верификацију 
планских 

извршења 

70% ЈЛС и сви 

градови 

располажу 
планским 

документима 

за УПЗУ ОДГ 
и 

документима 

за верифи- 
кацију из- 

вршења 

Службена 

гласила ЈЛС 

Скупштине ЈЛС 

Савет за здравље ЈЛС 

Удружења грађана 
ОДГ у ЈЛС 

 

Управе ЈЛС; 

Институти и заводи за 

јавно здравље; 
Домови здравља; 

Центри за социјални 

рад; СКГО 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Буџет ЈЛС 

4.1.5.2.3. 

Планско унапређење 

доступности здравствених 

услуга осетљивим 

друштвеним групама (УДЗУ 

ОДГ) 

2019.-2026. 

 

70% ЈЛС и сви 
градови имају 

документовано  

планирање УДЗУ 
ОДГ и 

верификацију 

планских 
извршења 

70% ЈЛС и сви 
градови 

располажу 

планским 
документима 

за УДЗУ ОДГ 

и документима 
за 

верификациу 

извршења 

Службена 
гласила ЈЛС 

Скупштине ЈЛС 
Савет за здравље ЈЛС 

Удружења грађана 

ОДГ у ЈЛС 
 

Управе ЈЛС; 
Институти и заводи за 

јавно здравље; 

Домови здравља; 
Центри за социјални 

рад 

СКГО 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Буџет ЈЛС 

 

Специфични циљ:  

 
4.1.6 Праћење и евалуација 

здравственог стања радноактивне 

популације и неједнакости у здрављу 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.6.1. 

Анализа здравственог стања радне популације на 

бази испитивања штетних фактора са радног 

места и из радне околине и обављених 

превентивних лекарских прегледа, у складу са 

важећим прописима и директивама Европске 

уније  

- Обухват радне популације превентивним 

лекарским прегледима; 

- Обухват радне популације систематским 

лекарским прегледима. 

 

од 2019. године, на сваке 

2 године 

Активности  
Рок 
почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.6.1.1. 

Формирање Радне групе за 

израду предлога измене 

прописа. 

2018. година Формирана радна 

група 

Записници са 

састанака 

групе 

Документација 

Министарства 

здравља Републике 
Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институт за медицину рада 

Србије;  

Медицински факултети; 
Институти и заводи за јавно 

здравље; 

Представници релевантних 
министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 
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4.1.6.1.2. 

Израда предлога измене 

прописа. 

2018.-2019. Предлог измене Записници са 

састанака 

групе 

Документација 

Министарства 

здравља Републике 
Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институт за медицину рада 

Србије, 

Медицински факултети, 
Институти и заводи за јавно 

здравље, 

Представници релевантних 
министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

4.1.6.1.3. 
Израда програмских 

докумената за aнализу 

здравственог стања радне 

популације. 

2019. година Документи за 

анализу 

Публиковани 

документи 

Документација 

Министарства 
здравља Републике 

Србије 

Институт за медицину 

рада Србије  

Институт за медицину рада 

Србије,   
Медицински факултети, 

Институти и заводи за јавно 

здравље, 
Представници релевантних 

министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

4.1.6.1.4.  
Урађена анализа здравственог 

стања радне популације 

2019. година Анализа Публикација Документација 

Министарства 

здравља Републике 

Србије 
 

Интернет стране 

 Одговарајућих 
институција 

Институт за медицину 

рада Србије 

Институт за медицину рада 

Србије, 

Медицински факултети, 

Институти и заводи за јавно 
здравље, 

Представници релевантних 

министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

 

Специфични циљ:  

 
4.1.6 Праћење и евалуација 

здравственог стања радноактивне 

популације и неједнакости у здрављу 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.1.6.2. 

Посебна истраживања осетљивих група 

радноактивне популације са предлогом мера 

(млади, жене у репродуктивном периоду, старији 

радници, особе са инвалидитетом, незапослени, 

радници у малим и микро предузећима, 

самозапослени, пољопривредници, запослени 

кроз неформални рад итд). 

-Протоколи истраживања; 

 

-Публиковани резултати истраживања са 

предлогом мера на сваке 4 године. 

2020. година 

 

2021. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.1.6.2.1. 

Израда Протокола посебних 

истраживања за раднике који 

нису обухваћени службама 

медицине рада  

2020. година Протокол Публикован 

протокол 

Документација 

Министарства 
здравља Републике 

Србије 

 
Интернет стране 

 Одговарајућих 

институција 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

Институт за медицину рада 

Србије, 
Медицински факултети, 

Институти и заводи за јавно 

здравље, 
Представници релевантних 

министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

4.1.6.2.2. 

Израда и спровођење Плана 

додатних мера здравствене 

заштите посебно осетљиве 

радноактивне популације 

2021. година и 

даље 

План додатних 

мера 

Публикован 

план 

Документација 

Министарства 

здравља Републике 
Србије 

 

Институт за медицину рада 

Србије  

Институт за медицину рада 

Србије, 

Медицински факултети, 
Институти и заводи за јавно 

здравље, 

Представници релевантних 
министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 
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4.1.6.2.3. 

Дефинисање посебно 

осетљиве групе радноактивне 

популације и планирање 

додатних мера у систему 

здравствене заштите ради 

очувања и унапређења 

њиховог здравља 

2020. година Дефинисане групе Листа посебно 

осетљивих 

група 

Документација 

Министарства 

здравља 
 

Интернет стране 

 Одговарајућих 
институција 

Институт за медицину рада 

Србије  

Институт за медицину рада 

Србије, 

Медицински факултети, 
Институти и заводи за јавно 

здравље, 

Представници релевантних 
министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

4.1.6.2.4. 

Спровођење истраживања 

утицаја радне средине на 

здравље свих радника без 

обзира на сектор економије, 

грану индустрије, величину 

предузећа или природу радног 

односа 

2021. и даље Извештај 

истраживања 

Публиковано 

истраживање 

Документација 

Министарства 
здравља Републике 

Србије 

 

Интернет стране 

 Одговарајућих 

институција 

Институт за медицину рада 

Србије  

Институт за медицину рада 

Србије, 
Медицински факултети, 

Институти и заводи за јавно 

здравље, 

Представници релевантних 

министарстава 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Општи циљ 4.2: Унапређење животне средине и радне околине 
 

Специфични циљ:  

 

4.2.1. Праћење, евалуација и 

унапређење животне средине и 

процена ризика за здравље 

становништва 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.1.1. 

Све јединице локалне самоуправе (општине) 

извештаваће и публиковаће годишње извештаје о 

показатељима стања животне средине (ИПСЖС), 

од 2021. године и даље 

- Подзаконски акт са утврђеном методологијом 

израде годишњих ИПСЖС (правилник, уредба...) 

- Годишњи ИПСЖС за ниво јединица локалне 

самоуправе 

2018-2019. 

 

2021. година и даље 

 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.1.1.1 

Утврђивање методологије 

израде Извештаја о 

показатељима стања животне 

средине (ИПСЖС) за ни-во 

јединица локалне самоуправе  

2018.-2019. До краја 2019. 

године општине 

располажу 
методологијом за 

израду ИПСЖС   

Подзаконски 

акт 

Службени гласник 

Републике Србије 

Министарство надлежно за 

послове здравља; 

Институти за јавно здравље; 
Градски завод за јавно 

здравље Београд  

Министарства надлежна за 

послове пољопривреде и 

заштите животне средине, 
JЛС.  

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.1.2 

Израда годишњих Извештаја 

о показатељима стања 

животне средине (ИПСЖС) за 

ниво јединица локалне 

самоуправе 

2021. година и 

даље 

До краја 2021. го-
дине 70% општи-на 

(седишта  

админ. округа) 
располагаже са 

ИПСЖС по 

упоредивој 
методологији  

Годишњи 
ИПСЖС за 

ниво јединица 

локалне 
самоуправе  

Годишњи ИПСЖС 
за ниво јединица 

локалне самоу-

праве доступни на 
интернет стра-

нцама општина и 

надлежних 
завода/института за 

јавно здравље  

Институти и заводи за јавно 
здравље у јединицама 

локалне самоуправе 

(општине, седишта админ. 
округа) које определе 

средства из буџета 

Установе назначене у 
подзаконском акту 

(индикатор активности 

4.1.2.1.1) 

Буџет  ЈЛС 
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Специфични циљ:  

 

4.2.1. Праћење, евалуација и 

унапређење животне средине и 

процена ризика за здравље 

становништва 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.1.2. 

Установиће се интегрисани систем праћења, 

евалуације и унапређења животне средине путем 

стратешких докумената, у складу са претходном 

праксом, посебним  истраживањима, усвојеним 

стратегијама, документима Светске здравствене  

организације и Европске унијe, од 2021. године и 

даље 

 - Подзаконски акт о оснивању интерсекторског 

стручног тела (ИСТ); 

- Подзаконски акт о доношењу  ИППЕУ-К-В; 

- Подзаконски акт о доношењу ИППЕУ-ЗИ-ВП; 

- Подзаконски акт о доношењу ИППЕУ-ЗИ-ПОУ; 

- Подзаконски акт о доношењу ИП-У-КО; 

- Подзаконски акт о доношењу ИП-У-МО; 

- Годишњи извештаји о спровођењу Интегрисаних 

Програма. 

2018. година 

 

2018-2019. 2018-2019.  

2018-2019.  

2018-2019.  

 

2018-2019.  

2019-2021. 

2021. година и даље  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.1.2.1  

Оснивање интерсекторског 

стручног тела (ИСТ) за 

процену утицаја ризика из 

животне средине на здравље и 

израду стратешких 

докумената за интегрисани 

систем праћења, евалуације и 

унапређења животне средине 

(квалитета ваздуха, 

здравствене исправности воде 

за пиће и предмета опште 

употребе, управљања буком, 

комуналним и медицинским 

отпадом) 

2018. година Формирано 

интерсекторско 
стручно тело у 

сталном  

заседању2   

Подзаконски 

акт о осни-
вању ИСТ на 

основу Стра-

тегије јавног 
здравља 

Републике 

Србије и 
Закона о 

јавном 

здрављу 

Службени гласник 

Републике Србије 

 Министарство надлежно за 

послове здравља; 
 Институт за јавно здравље 

Србије; 

Институти за јавно здравље;   
Градски завод за јавно 

здравље Београд;  

Заводи за јавно здравље; 

Министарства надлежна за 
послове:  пољопривреде и 

заштите животне средине; 

просвете, науке и 
технолошког развоја; 

трговине, туризма и 

телекомуникација;  
Војно медицинска академија 

(ВМА) 

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.2.2 

Израда Интегрисаног 

Програма за праћењe, 

евалуацију и унапређење 

квалитета ваздуха (ИППЕУ-

К-В) 

2018.-2019. Сачињен 
Интегрисани 

програм за праћењe, 

евалуацију и 
унапређење 

квалитета ваздуха 

Подзаконски 
акт о 

доношењу  

ИППЕУ-К-В 
на основу 

Стратегије 

јавног здравља 
Републике 

Србије 

Сужбени гласник 
Републике Србије 

Интерсекторско стручно тело 
за процену утицаја ризика из 

животне среди-не на здравље 

и израду стратешких 
докумената за интегрисани 

систем праћења, евалуације и 

унапређења животне сре-
дине, у сталном заседању  

Институти и заводи за јавно 
здравље;  

Агенција за заштиту животне 

средине и ресорно 
Министарство;  

Министарство надлежно за 

послове пољопривреде и 
заштите животне средине  

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.2.3 

Израда Интегрисаног 

Програма за праћењe, 

евалуацију и унапређење 

здравствене исправности воде 

за пиће 

2018.-2019.  Сачињен Инте-
грисани програм за 

праћење, ева-

луацију и унапре-
ђење здравстве-не 

исправности воде за 

пиће 

Подзаконски 
акт о 

доношењу 

ИППЕУ-ЗИ-
ВП на основу 

Стратегије 

јавног здравља 
Републике 

Службени гласник 
Републике Србије 

Интерсекторско стручно тело 
за процену утицаја ризика из 

животне среди-не на здравље 

и израду стратешких 
докумената за интегрисани 

систем праћења, евалуације и 

унапређења животне сре-
дине, у сталном заседању  

Институти и заводи за јавно 
здравље;  

Агенција за заштиту животне 

средине и ресорно 
министарство;  

Министарство надлежно за 

послове пољопривреде и 
заштите животне средине;  

Буџет Републике Србије 
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(ИППЕУ-ЗИ-ВП) Србије ВМА; 

4.2.1.2.4 

Израда Интегрисаног 

Програма за праћењe, 

евалуацију и унапређење 

здравствене исправности 

предмета опште употребе 

(ИППЕУ-ЗИ-ПОУ) 

2018.-2019.  Сачињен Инте-

грисани програм за 
праћење, ева-

луацију и унапре-

ђење здравстве-не 
исправности 

предмета опште 

употребе 

Подзаконски 

акт о  
доношењу 

ИППЕУ-ЗИ-

ПОУ на осно-
ву Стратегије 

јавног здравља 

Републике 
Србије 

Службени гласник 

Републике Србије 

Интерсекторско стручно тело 

за процену утицаја ризика из 
животне среди-не на здравље 

и израду стратешких 

докумената за интегрисани 
систем праћења, евалуације и 

унапређења животне сре-

дине, у сталном заседању  

Институти и заводи за јавно 

здравље;  
Министарство надлежно за 

послове трговине,  

ВМА; 
 

 

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.2.5 

Израда Интегрисаног 

Програма за управљење 

буком у животној средини 

(ИП-У-Б) 

2018.-2019.  Сачињен 

Интегрисани 
Програм за 

управљење буком у 

животној средини  

Подзаконски 

акт о 
доношењу ИП-

У-Б на основу 

Стратегије 
јавног здравља 

Републике 

Србије 

Службени гласник 

Републике Србије 

Интерсекторско стручно тело 

за процену утицаја ризика из 
животне среди-не на здравље 

и израду стратешких 

докумената за интегрисани 
систем праћења, евалуације и 

унапређења животне сре-

дине, у сталном заседању  

Институти и заводи за јавно 

здравље;  
Агенција за заштиту животне 

средине или ресорно 

министарство;  
Министарство надлежно за 

послове пољопривреде и 

заштите 
 животне средине (уста-

нове/тела овог ресора);  

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.2.6 

Израда Интегрисаног 

Програма за управљање 

комуналним отпадом (ИП-У-

КО) 

2018.-2019. Сачињен 
Интегрисани 

Програм за 

управљање 

комуналним 

отпадом 

Подзаконски 
акт о 

доношењу ИП-

У-КО на 

основу 

Стратегије 

јавног здравља 
Републике 

Србије 

Службени гласник 
Републике Србије 

Интерсекторско стручно тело 
за процену утицаја ризика из 

животне среди-не на здравље 

и израду стратешких 

докумената за интегрисани 

систем праћења, евалуације и 

унапређења животне сре-
дине, у сталном заседању  

Институти и заводи за јавно 
здравље;  

Агенција за заштиту животне 

средине или ресорно 

Министарство;  

Министарство надлежно за 

послове пољопривреде и 
заштите 

 животне средине 

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.2.7 

Израда Интегрисаног 

Програма за управљање 

медицинским отпадом (ИП-У-

МО) 

 

 

 

2018.-2019.  

Сачињен 

Интегрисани 
Програм за 

управљање 

медицинским 
отпадом 

Подзаконски 

акт о 
доношењу ИП-

У-МО на 

основу 
Стратегије 

јавног здравља 

Републике 
Србије 

Службени гласник 

Републике Србије 

Интерсекторско стручно тело 

за процену утицаја ризика из 
животне среди-не на здравље 

и израду стратешких 

докумената за интегрисани 
систем праћења, евалуације и 

унапређења животне сре-

дине, у сталном заседању  

Институти и заводи за јавно 

здравље;  
Агенција за заштиту животне 

средине или ресорно 

министарство;  
Министарство надлежно за 

послове пољопривреде и 

заштите 
 животне средине 

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.2.8 

Праћење и евалуација 

спровођења Интегрисаних 

програма 4.1.2.2.2-4.1.2.2.7 

2021. година и 

даље 

Спроводе се Инте-

грисани Програми 
за праћењe, евалу-

ацију и унапређење 

квалитета ваздуха, 
здравств. исправ-

ности воде за пиће 

и предмета опште 
употребе и 

управљање буком, 

комуналним и 
медицинским 

отпадом  

Годишњи 

извештаји о 
спровођењу 

Интегрисаних 

Програма 
4.1.2.2.2-

4.1.2.2.7  

Годишњи извештаји 

о спровођењу 
Интегрисаних 

Програма 

објављени на 
интернет страници 

Институт за јавно 

здравље  Србије  

Институт за јавно здравље 

Србије, Институти и заводи 
за јавно здравље;  

 

Институти и заводи за јавно 

здравље;  
Агенција за заштиту животне 

средине или ресорно 

министарство;  
Министарство надлежно за 

послове пољопривреде и 

заштите 
 животне средине покрајнски 

и локални органи управе; 

СКГО 
установе, привредна 

друштва, удружења грађана 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет  АПВ  

 

Буџет  ЈЛС  
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и тела назна-чена у 

Интегрисаним програмима  

4.1.2.2.2-4.1.2.2.7  

 

 

Специфични циљ:  

 

4.2.1. Праћење, евалуација и 

унапређење животне средине и 

процена ризика за здравље 

становништва 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.1.3. 

Национални програм за процену ризика из 

животне средине на здравље становништва биће 

уведен До 2021. године (НПРЖСЗС) 

-   Подзаконски акт о доношењу НПРЖСЗС; 

 

- Годишњи извештаји о спровођењу НПРЖСЗС. 

2018-2019. 

  

2021. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 

Индикатор Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.1.3.1  

Израда Националног 

програма за процену ризика 

из животне средине на 

здравље становништва 

(НПРЖСЗС) 

 

2018.-2019.  

Сачињен 

Национални 

програм за процену 
ризика из животне 

средине на здравље 

становништва  

Подзаконски 

акт о 

доношењу 
НПРЖСЗС 

Службени гласник 

Републике Србије 

 Министарство надлежно за 

послове здравља; 

Интерсекторско стручно тело 
(индикатор активности 

4.2.1.2.1)  

 

Установе, привредна 

друштва, удружења грађана и 

тела назначена у НПРЖСЗС 

Буџет Републике Србије 

 

4.2.1.3.2 

Праћење спровођења 

Националног програма за 

процену ризика из животне 

средине на здравље 

становништва 

2021. година и 

даље 

Спроводи се 

НПРЖСЗС  

Годишњи 

извештаји о 

остварењу 

НПРЖСЗС од 
2021. Године и 

даље 

Годишњи извештаји 

о спровођењу 

НПРЖСЗС 

објављени на 
интернет страници 

Институт за јавно 
здравље Србије  

 

Институт за јавно здравље 

Србије; 

Институти и заводи за јавно 
здравље 

Установе, привредна 

друштва, удружења грађана и 

тела назначена у НПРЖСЗС 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет  ЈЛС 

 
 

Специфични циљ:  

 

4.2.1. Праћење, евалуација и 

унапређење животне средине и 

процена ризика за здравље 

становништва 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.1.4. 
Обезбеђивање повољног окружења за активно 

спровођење прихваћених међународних обавеза 

из области животне средине и здравља (IEA- 

декларације, протоколи, акциони планови и сл.) 

од 2018. године 

- Извештаји о напретку извршавања прихваћених 

међународних обавеза из области животне средине 

и здравља (IEA- Декларације, Протоколи, Акциони 

планови и сл.). 

2018.-2021. године и 

даље 

 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.1.4.1. 

Спровођење Протокола о 

води и здрављу у складу са 

постављеним циљевима и 

2018.- 2021. 

године и даље 

Испуњење 
постављених и 

валидованих 

циљева према 
постављеним 

датумима за њихово 

Дефинисани 
појединачниин

дикатори за 

праћење 
испуњавања 

сваког 

Извештај о 
напретку у 

спровођењу 

Протокола о води и 
здрављу према 

заједничком 

Министарства здравља 
Републике Србије 

(решење бр. 119-01-

591/2015-01) 
Заједничко тело ради 

предузимања мера и 

Министарство надлежно за 
послове здравља, Сектор за јавно 

здравље, Инспекцијске послове; 

Институт за јавно здравље 
Србије;  Министарство надлежно 

за послове пољопривреде и 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС 

 

Пројектни буџети 
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циљаним датумима и Закону о 

пртврђивању Протокола о 

води и здрављу уз Конвенцију 

о заштити и коришћењу 

прекограничних водотокова и 

међународних језера и 

амандмана на чл. 25. и 26. 

Конвенције о заштити и 

коришћењу прекограничних 

водотокова и међународних 

језера (Службени гласник 

Републике Србије - 

Међународни уговори,  

1/2013) 

достизање  постављеног 

циља према 

референтном 

валидованом 
документу 

"Национални 

циљеви и 
датуми за 

њихово 

доститање-
Протокол о 

води и 
здрављу 

(2015)"  

секретаријату 

УНЕЦЕ/СЗО, 

трогодишње. 

активности за 

спровођење Протокола о 

води и здрављу уз 

Конвенцију о заштити и 
коришћењу 

прекограничних 

водотокова и 
међународних језера из 

1992. године. 

 

заштите 

животне средине, 

 грађевинарство, саобраћаја и 

инфраструктуре, Сектор за 
инспекцијеске послове; просвету, 

науку и технолошки развој, 

државну управу и локалну 
самоуправу; Агенција за заштиту 

животне средине, 

Републичка дирекција за воде  
Развојни центар Савеза инжењера 

и техничара Србије; Регионална 
агенција за економски развој 

Шумадије и Поморавља 

4.2.1.4.2. 

Спровођење Декларација 

Министарских конференција 

о животној средини и здрављу 

2018.-2021. 

година и даље 

Спровођење циљева 
дефинисаних на 

министарским 

конференцијама 
кроз дефинисање 

националних 

докумената 

Дефинисани 
национални 

приоритети 

кроз усвојена 
документа 

Извештај о 
спроведеним 

активностима на 

испуњавању 
националних 

приоритета 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Радна група за 

спровођење процеса 
животне средине и 

здравља (национални 

координатори за животну 
средину и здравље 

надлежних 

министарстава) 

Министарство надлежно за 
послове здравља; Министарство 

надлежно за послове 

пољопривреде и заштите 
 животне средине 

 

 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС 

 

Пројектни буџети 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.2.1. Праћење, евалуација и 

унапређење животне средине и 

процена ризика за здравље 

становништва 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.1.5. 

Оснажени правни оквир за активно спровођење 

прихваћених међународних обавеза из области 

животне средине и здравља (IEA- декларације, 

протоколи, акциони планови и сл.) од 2018. 

године 

 - Извештаји о напретку извршавању прихваћених 

међународних обавеза из области животне средине 

и здравља (IEA- декларације, протоколи, акциони 

планови и сл.). 

2018.-2021. године и 

даље 

 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.1.5.1. 

Израда Акционог плана за 

достизање Националних 

циљева Протокола о води и 

здрављу (2018-2021)  

2018. година Сачињен Акциони 

план 

Валидован 

Акциони план 

од стране 
министарстава 

потписника 

међуминистар
стког 

Споразума 

Годишњи извештај 

Заједничког тела за 

спровођење 
Протокола  

Министарства здравља 

Републике Србије 

(решење бр. 119-01-
591/2015-01) 

Заједничко тело ради 

предузимања мера и 
активности за 

спровођење Протокола о 

води и здрављу уз 
Конвенцију о заштити и 

коришћењу 

прекограничних 

Министарство надлежно за 

послове здравља, Сектор за јавно 

здравље, Инспекцијске послове; 
Институт за јавно здравље 

Србије;  Министарство надлежно 

за послове пољопривреде и 
заштите 

животне средине, 

 грађевинарство, саобраћаја и 
инфраструктуре, Сектор за 

инспекцијеске послове; просвету, 

науку и технолошки развој, 

Буџет Републике Србије 
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водотокова и 

међународних језера из 

1992. године. 

 

државну управу и локалну 

самоуправу; Агенција за заштиту 

животне средине, 

Републичка дирекција за воде  
Развојни центар Савеза инжењера 

и техничара Србије; Регионална 

агенција за економски развој 
Шумадије и Поморавља 

4.2.1.5.2. 

Евалуација напретка 

спровођења Протокола вода и 

здравље у Републици Србији 

На сваке три 

године почев 

од 2018. 

године 

Извршена 

евалуација према 

методологији 
заједничког 

секретаријата 

Протокола 
УНЕЦЕ/СЗО 

Сачињен 

извештај о 

напретку на 
спровођењу 

Протокола 

вода и здравље 

Извештај званично 

послат у заједнички 

секретаријат 
Протокола, 

трогодишње 

Министарства здравља  

Републике Србије 

(решење бр. 119-01-
591/2015-01) 

Заједничко тело ради 

предузимања мера и 
активности за 

спровођење Протокола о 

води и здрављу уз 
Конвенцију о заштити и 

коришћењу 

прекограничних 
водотокова и 

међународних језера из 

1992. године. 
 

Министарство надлежно за 

послове здравља, Сектор за јавно 

здравље, Инспекцијске послове; 
Институт за јавно здравље 

Србије;  Министарство надлежно 

за послове пољопривреде и 
заштите 

животне средине, 

 грађевинарство, саобраћаја и 
инфраструктуре, Сектор за 

инспекцијеске послове; просвету, 

науку и технолошки развој, 
државну управу и локалну 

самоуправу; Агенција за заштиту 

животне средине, 
Републичка дирекција за воде  

Развојни центар Савеза инжењера 

и техничара Србије; Регионална 
агенција за економски развој 

Шумадије и Поморавља 

Буџет Републике Србије 

4.2.1.5.3. 

Национални акциони план за 

животну средину и здравље 

таласима (NEHAP) 

2018.-2021. Сачињен 

Национални 
акциони план за 

животну средину и 

здравље таласима 
(NEHAP) 

Усвојен 

Национални 
акциони план 

за животну 

средину и 
здравље 

таласима 

(NEHAP) 

Службени гласник 

Републике Србије 

Национални савет за 

јавно здравља 
Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институт за јавно здравље 

Србије, Агенција за заштиту 
животне средине, Министарство 

надлежно за послове просвете, 

науке и технолошког развоја и 
остала релевантна надлежна 

министарства  

Буџет Републике Србије 

4.2.1.5.4. 

Промотивне Декларација 

Министарских конференција 

о животној средини и здрављу 

и Протокола вода и здравље 

на локалном нивоу 

2018.-2019. Спроведене 
промотивне 

радионице на 

територијама 
локални самоуправа 

% 
прокривености 

локалних 

самоуправа са 
промотивним 

активностима 

Извештај о 
спроведеним 

промотивним 

радионицама 

Министарство надлежно 
за послове здравља, 

Радна група за 

спровођење процеса 
животне средине и 

здравља (сачињена од 

националних 
координатора за животну 

средину и здравље 

надлежних 
министарстава) 

Институт за јавно здравље 
Србије, Министарство надлежно 

за послове пољопривреде и 

заштите животне средине 

Буџет Двогодишњег уговора 

са СЗО (BCA) 

 

 

4.2.1.5.5. 
Национални програм 

елиминације болести 

изазваних азбестом 

2019. година Сачињен 
Национални 

програм 

елиминације 
болести изазваних 

азбестом 

Валидован 
Национални 

програм 

елиминације 
болести 

изазваних 

азбестом 

Извештај 
Интерресорне радне 

групе за израду 

националног 
профила 

изложености 

азбесту   

Министарство надлежно 
за послове здравља, 

Интерресорна радна 

група за израду 
националног профила 

изложености азбесту   

Институт за медицину рада 
Србије , Институт за јавно 

здравље Србије, 

Министарство надлежно за 
послове  рада, запошљавања, 

борачка и социјална питања, 

грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, енергетике, 

заштите животне средине, 

Буџет Двогодишњег уговора 

са СЗО (BCA) 
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финансија, привреде 

трговине 

4.2.1.5.6. 
Акциони план за спровођење 

Националног програма 

елиминације болести 

изазваних азбестом 

2019. година Сачињен 

Акциони план за 

спровођење 
Националног 

програма 

елиминације 
болести изазваних 

азбестом 

Валидован 

Акциони план 

за спровођење 
Националног 

програма 

елиминације 
болести 

изазваних 

азбестом 

Извештај 

Интерресорне радне 

групе за израду 
националног 

профила 

изложености 
азбесту   

Министарство надлежно 

за послове здравља, 

Интерресорна радна 
група за израду 

националног профила 

изложености азбесту   

Институт за медицину рада 

Србије Институт за јавно здравље 

Србије Министарство надлежно 
за послове  рада, запошљавања, 

борачка и социјална питања, 

грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, енергетике, 

заштите животне средине, 

финансија, привреде, 
трговине  

Буџет Двогодишњег уговора 

са СЗО (BCA) 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.2. Унапређење праћења штетних 

фактора са радног места и откривање 

ризика по здравље 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.2.1. 

Континуирано се унапређује успостављено 

редовно испитивање штетних фактора са радног 

места (хемијске, физичке, биолошке, ергономске 

и психосоцијалне штетности) и годишње 

извештавање од 2019. године 

- Документ Националног програма за испитивање 

штетних фактора са радног места за хемијске, 

физичке, биолошке, ергономске и психосоцијалне 

штетности (НПИШФРМ);   

- Годишњи извештаји о остварењу НПИШФРМ од 

2019. године и даље. 

2018.-2019.  

 

 

 

 

2019. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.2.1.1  

Израда Националног 

програма за испитивање 

штетних фактора са радног 

места за хемијске, физичке, 

биолошке, ергономске и 

психосо-цијалне штетности 

(НПИШФРМ) 

2018.-2019. Сачињен 

НПИШФРМ за 

период 2017-2021. 
година 

Документ 

НПИШФРМ 

Службени гласник 

Републике Србије 

Институт за медицину 

рада Србије 

Министарство надлежно за 

послове рада, запошљавања и 

социјалне политике, 
Заводи за медицину рада, 

Медицински факултети 

Буџет Републике Србије 

4.2.2.1.2 

Праћење спровођења 

Националног програма за 

испитивања штетних фактора 

са радног места (НПИШФРМ) 

2019.-2021.  Успостављено 

праћење хемиј-

ских, физичких, 
биолошких, ерго-

номских и психо-
социјалних штет-

ности са радног 

места у периоду 
2017-2020. година 

4 годишња 

Извештаја о 

остварењу 
НПИШФРМ у 

периоду 2017-
2020. година 

Годишњи извештаји 

о спровођењу 

НПИШФРМ 
објављени на 

интернет страници 
Института за 

медицину рада 

Србије  

Институт за медицину 

рада Србије 

Заводи за медицину рада, 

Установе, привредна друштва, 

удружења грађана и тела 
назначена у НПИШФРМ 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

Послодавци из 

буџета установе 
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Специфични циљ:  

 
4.2.2. Унапређење праћења штетних 

фактора са радног места и откривање 

ризика по здравље 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.2.2. 

Правовремено откривање здравствених ризика у 

вези са новим технологијама 

-  Документ Националног програма за 

правовремено откривање здравствених ризика у 

вези са новим технологијама (НППОЗРНТ); 

- Годишњи Извештај о остварењу НППОЗРНТ у 

периоду 2020. годину. 

2018-2019. 

 

 

 

2020-2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.2.2.1. 

Израда Националног 

програма за правовремено 

откривање здравствених 

ризика у вези са новим 

технологијама (НППОЗРНТ) 

2018.-2019.  Сачињен НПОРНТ 

за период 2019-
2023. година  

Документ 

НППОЗРНТ 

Службени  гласник 

Републике Србије 

Институт за медицину 

рада Србије 

Министарство задужено за 

послове рада, запошљавања и 
социјалне политике, Заводи за 

медицину рада, Медицински 

факултети 

Буџет Републике Србије 

4.2.2.2.2. 

Праћење спровођења 

Националног програма за 

правовремено откривање 

здрав-ствених ризика у вези 

са новим технологијама 

(НППОЗРНТ) 

2020.-2021.  Успостављено 

правовремено 
откривање здрав-

ствених ризика у 

вези са новим 
технологијама у 

периоду 2020-2021. 

година 

Годишњи 

Извештај о 
остварењу 

НППОЗРНТ за 

2020. годину 

Годишњи извештај 

о спровођењу 
НППОЗРНТ за 

2019. годину 

објављен на 
интернет страници 

Института за 

медицину рада 

Србије  

Институт за медицину 

рада Србије 

Заводи за медицину рада, 

установе, привредна друштва, 
удружења грађана и тела 

назначена у НППОЗРНТ 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Послодавци из 

буџета установе 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.2. Унапређење праћења штетних 

фактора са радног места и откривање 

ризика по здравље 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.2.3. 

Развијене базе података о штетностима на раду и 

радним местима са повећаним ризиком  

 - Врста и број штетности на раду и радних места 

са повећним ризиком; 

- Број и врста аналитичких извештаја на основу 

базе података о штетностима на раду. 

2018. година 

 

2020. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.2.3.1. 

Формирање и тестирање базе 

података о штетностима  

на раду и радним местима са 

повећаним ризиком на којима 

се појављују 

2018.-2020.  Развијена база 
података о 

штетностима на 

раду и радним 
местима са 

повећаним ризиком  

Врста и број 
штетности на 

раду и радних 

места са 
повећним 

ризиком 

Извештаји о 
извршењу Плана 

рада института и 

завода за медицину 
рада 

Институт за медицину 
рада  

Заводи за медицину рада, 
Медицински факултети, 

Буџет РС 

4.2.2.3.2. 

Коришћење базе података о 

штетностима на раду и 

радним местима са повећаним 

ризиком 

2020.-2021.  Аналитичко 
коришћење базе 

података о 

штетностима на 
раду 

Број и врста 
аналитичких 

извештаја  

Извештај о 
извршењу Плана 

рада Србије ИЗМР 

Србије за 2019 и 
2020.годину   

Институт за медицину 
рада Србије 

Заводи за медицину рада,, 
Домови здравља 

Буџет Републике Србије  

 

Буџет  ЈЛС 
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Специфични циљ:  

 
4.2.3. Унапређење снабдевања 

здравствено исправном водом за пиће 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.3.1. 

Нов Правилник о здравственој исправности воде 

за пиће до краја 2018. године  

- Подзаконски акт о хигијенској исправности 

воде за пиће. 

2018. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.3.1.1. 

Завршетак активности (већ 

формиране радне групе) на 

коначној верзији новог 

Правилника о хигијенској 

исправности воде за пиће 

(ПХИВП) 

2018. година До краја 2018. 

године усвојен нов 

ПХИВП    

Подзаконски 

акт 

Службени  гласник 

Републике Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

  

Институти за јавно здравље,  

Градски завод за јавно здравље 

Београд  

Буџет Републике Србије 

 

 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.3. Унапређење снабдевања 

здравствено исправном водом за пиће 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.3.2. 

Утврђено санитарно-хигијенско и техничко стање 

водовода на територији Републике Србије До 

2021. године; 

- Извештај о утврђивању санитарно-хигијенског 

и техничког стања  водовода на територији 

Републике Србије ; 

- Предлог мера за унапређење стања водовода. 

2018-2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.3.2.1. 

Формирање стручних тимова 

који ће увидом на терену  и 

обрадом прикупљених 

података утврдити санитарно-

хигијенско и техничко стање 

водовода на територији 

Републике Србије (СХТСВ) 

2018.-2021.  До краја 2021. 
године биће 

утврђено 
санитарно-

хигијенско и 

техничко стање  
централних и 

локалних водовода 

који дистрибуирају 
воду за пиће за 

више од 1.000 

становника    

Извештај о 
утврђивању 

санитарно-
хигијенског и 

техничког 

стања  
водовода на 

територији 

Републике 
Србије 

Извештаји о 
СХТСВ достављени  

Институти и заводи за 
јавно здравље 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

(санитарна инспекција)  

 

 Централни и локални водоводи 
, ЈЛС 

 
 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет  ЈЛС 

 

Други извори 

 

4.2.3.2.2. 

Предлог мера за унапређење 

санитарно-хигијенског и 

техничког стања водовода на 

територији Републике Србије 

(ПМУСХТСВ) 

2018.-2021.  До краја 2021. 
године на основу  

утврђеног 

санитарно-
хигијенског и 

техничког стања  

централних и 
локалних водовода 

који дистрибуирају 

Предлог мера 
за унапређење 

стања у оквиру 

Извештаја о 
утврђивању 

санитарно-

хигијенског и 
техничког 

стања  

Извештаји о 
СХТСВ са 

предлогом мера 

достављени 
Институт за јавно 

здравље Србије 

Институти и заводи за 
јавно здравље 

Министарство надлежно 

за послове здравља 
(санитарна инспекција)  

 

Централни и локални водоводи, 
ЈЛС 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС 

 

Други извори 
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воду за пиће за 

више од 1.000 

становника ће бити 
предложене мере за 

унапређење стања 

водовода   

водовода на 

територији 

Републике 
Србије   

4.2.3.2.3. 

Формирање стручних тимова 

за подизање капацитета за 

спровођење Плана за 

безбедно управљање 

здравственом исправношћу 

воде за пиће која се 

дистрибуира јавним 

водоводима према 

смерницама Светске 

здравствене организације 

2018-2022 До краја 2021. 
године развити 

едукативне 

програме и 
тренинге за 

учеснике у 

спровођењу Плана 
за безбедно 

управљање 

здравственом 
исправношћу воде 

за пиће која се 

дистрибуира јавним 
водоводима према 

смерницама 

Светске 
здравствене 

органиѕације 

Програм 
едукације и 

тренинга са 

водичима за 
примену 

Програм едукације 
и тренинга са 

водичима за 

примену 

Институти и заводи за 
јавно здравље 

Министарство надлежно 

за послове здравља 
(санитарна инспекција)  

 

Централни и локални водоводи 
(јавни водоводни системи), ЈЛС 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС 

 

Други извори 

 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.3. Унапређење снабдевања 

здравствено исправном водом за пиће 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.3.3. 
Прикључење 30% постојећих малих локалних 

водовода, приоритетно објеката за снабдевање 

водом за пиће предшколских и школских 

установа, на мреже централних водовода до 2026. 

године; 

- Извештај о санитарно-хигијенском и техничко 

стању  малих локалних водовода на територији 

Републике Србије; 

- Студије о могућности прикључења малих 

локалних водовода на мрежу централних 

водоводних система на територији Републике 

Србије; 

- Пројектна документација за  прикључење 30% 

малих локалних водовода на мрежу централних 

водоводних система на територији Републике 

Србије; 

- Прикључење 30 % малих локалних водовода на 

мрежу централних водоводних система на 

територији Републике Србије. 

2018-2020.  

 

 

2018-2021.  

 

 

 

2020-2023.  

 

 

 

 

2021-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.3.3.1. 

Формирање 

мултидисциплинарних 

стручних тимова који ће 

увидом на терену  и обрадом 

прикупљених података 

2018.-2020.  До краја 2020. 
године биће 

утврђено 

санитарно-
хигијенско и 

техничко стање   

малих локалних 

Извештај о 
санитарно-

хигијенском и 

техничком 
стању  малих 

локалних 

водовода на 

Извештаји о 
СХТСМЛВ 

достављени 

локалним 
самоуправама, 

централним и 

локалним 

Институти и заводи за 
јавно здравље 

Министарство надлежно 

за послове 
здравља(санитарна 

инспекција) 

Јединице локалне 

Централни и локални водоводи  
 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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утврдити санитарно-

хигијенско и техничко стање 

малих локалних водовода  

(приоритетно предшколске и 

школске установе)  на 

територији Републике Србије 

(СХТСМЛВ) 

водовода који 

дистрибуирају воду 

за пиће за мање од 

1.000 становника    

територији 

Републике 

Србије 

водоводима и 

Институт за јавно 

здравље Србије  

самоуправе,  

 

4.2.3.3.2. 

Студија о могућности 

прикључења малих локалних 

водовода на на мрежу 

централних водоводних 

система  (приоритетно 

предшколске и школске 

установе) на територији 

Републике Србије 

(СМПМЛВМЦВС) 

2018.-2021.  До краја 2021. 
године биће 

израђене Студије о 
могућности 

прикључења  малих 

локалних водовода 

који дистрибуирају 

воду за пиће за 

мање од 1.000 
становника, на 

мрежу централних 

водоводних система 

Студије о 
могућности 

прикључења 
малих 

локалних 

водовода на 

мрежу 

централних 

водоводних 
система на 

територији РС 

Извештаји о 
израђеним  

СМПМЛВМЦВС 
достављени 

локалним 

самоуправама, 

централним и 

локалним 

водоводима и 
Институт за јавно 

здравље Србије  

ЈЛС, 
Институти и заводи за 

јавно здравље  
Министарство надлежно 

за послове здравља 

(санитарна инспекција) 

 

Централни и локални водоводи  
 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

 

4.2.3.3.3. 

Израда пројектне 

документације за прикључење 

30 % малих локалних 

водовода на на мрежу 

централних водоводних 

система (на основу 

СМПМЛВМЦВС) за 

територију Републике Србије 

2020.-2023.  До краја 2023. 

године биће 
израђена пројектна 

документација  за 

прикључење 30 % 
малих локалних 

водовода на мрежу 

централних 
водоводних система   

Пројектна 

документација 
за  

прикључење 

30% малих 
локалних 

водовода на 

мрежу 
централних 

водоводних 

система на 
територији РС   

Обавештења о 

изради пројектне 
документацији на 

интернет 

страницама   
јединицама локалне 

самоуправе,  

централних и 
локалних водовода 

  

ЈЛС, Централни и 

локални водоводи 
 

Институти и заводи за јавно 

здравље  
 

Буџет ЈЛС  

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

 

4.2.3.3.4. 

Извођење прикључења 30 % 

малих локалних водовода на 

на мрежу централних 

водоводних система (на 

основу СМПМЛВМЦВС  и 

пројектне документације) на 

територији Републике Србије 

2021.-2026.  До краја 2026. 

године 30 % малих 
локалних водовода 

биће прикључено 

на мрежу 
централних 

водоводних система   

Прикључење 

30 % малих 
локалних 

водовода на 

мрежу 
централних 

водоводних 

система на 
територији РС 

Извештаји о 

СХТСВ са 
предлогом мера 

достављени 

Институт за јавно 
здравље Србије 

  

ЈЛС, Централни и 

локални водоводи 
 

Институти и заводи за јавно 

здравље  
(дезинфекција новоизграђених 

водводних инсталација, 

контрола хигијенске 
исправности воде за пиће) 

Министарство надлежно за 

послове здравља (санитарна 
инспекција) – сагласност на 

прикључење 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.1. 

Усклађена законска регулативе у области 

управљања отпадом са регулативом Европске 

уније до 2020. године 

- Измена постојеће и израда нове законске 

регулативе у складу са прописима Европске 

уније (ЕУ). 

2020. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.1.1. 

Формирање радних група за 

измену постојеће и израду 

нове законске регулативе која 

ће бити усглашена са 

прописима Европске уније у 

области управљања отпадом   

2018. година До краја 2018. 

године усаглашена 
регулатива у 

области управљања 

отпадом са 
Европском унијом 

измењена или 

нова законска 
регулатива у 

складу са 

прописима ЕУ 

Службени гласник 

Републике Србије 

Министарства надлежно 

за полове пољопривреде 
и животне средине, 

здравља  и друга 

надлежна министраства 

Агенција за заштиту животне 

средине, 
Инстуције које се баве 

проблематиком управљања 

отпадом  

Буџет Републике Србије, 

 

други извори 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.2. 

Регионални и локални планова за управљање 

отпадом До 2021. године 

- Регионални и локални Планови за управљање 

отпадом; 

- Повећаће се број становника обухваћених 

системом за сакупљање чврстог отпада за 20 %, 

до 2026. године; 

- Оснажени капацитети јавно комуналних 

предузећа у циљу повећања броја домаћинстава 

обухваћених системом за организовано 

сакупљање комуналног отпада. 

2021. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.2.1. 

Израда регионалних и 

локалних планова за 

управљање отпадом   

2018. година До краја 2018. 

године ће бити 

израђени планови 
за управљање 

отпадом на 

регионалном и 
локалном нивоу 

Регионални и 

локални 

Планови за 
управљање 

отпадом 

Интернет странице 

локалних 

самоуправа, ЈКП, 
извештаји Агенције 

за заштиту животне 

средине 

ЈЛС, ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада  

  

Министарства надлежно за 

послове пољопривреде и 

животне средине, здравља  и 
друга надлежна министраства,  

Агенција за заштиту животне 

средине, Инстуције које се баве 
проблематиком управљања 

отпадом  

Буџет ЈЛС  

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.3. 

Нова Национална стратегије за управљање 

отпадом до краја 2020. године 

- Национална стратегија за управљање отпадом 

за период 2020-2030. година; 

- Одржив систем разврставања комуналног 

отпада на месту његовог настанка, до 2019. 

године; 

- Повећаће се обухват становништва мрежом 

канализационог система за 20%, до 2020. године. 

2020. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.3.1. 

Формирање радне групе која 

ће израдити нову Националну 

стратегију управљања 

отпадом за период 2020. – 

2029. година   

2020. година До краја 2020. 

године ће бити 

израђена нова 
Национална 

стратегија  за 

управљање отпадом  

Национална 

стратегија за 

управљање 
отпадом за 

период 2020.-

2029.  

Службени гласник 

Републике Србије 

Министарства надлежна 

за послове пољопривреде 

и животне средине 
  

Министраство знадлежно за 

послове здравља и друга 

надлежна министрства, 
Агенција за заштиту животне 

средине, 

Инстуције које се баве 
проблематиком управљања 

отпадом  

Буџет Републике Србије, 

 

други извори 

 

 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.4. 

Национални планови за поједине токове отпада 

до краја 2021. године 

- Национални планови за поједине токове отпада 2018– 2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.4.1. 

Формирање радних група које 

ће израдити Националне 

планове за поједине токове 

отпада  

2018. – 2021.  До краја 2021. 

године ће бити 
израђени  

Национални 

планови за поједине 
токове отпада  

Национални 

планови за 
поједине 

токове отпада 

Службени гласник 

Републике Србије 

Министарства надлежна 

за послове пољопривреде 
и животне средине 

 

Министраствонадлежно за 

послове здравља друга 
надлежна министрства  

Агенција за заштиту животне 

средине, Инстуције које се баве 
проблематиком управљања 

отпадом  

Буџет Републике Србије 

 

Други извори 
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Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.5. 
Повећан број становника обухваћених 

организованим сакупљањем чврстог отпада на 90 

% до 2026. године. 

- Планска и друга документација донета на нивоу 

локалних самоуправа; 

 - Планирање средстава за (ПОСОССЧО) у 

буџетима  локалних самоуправа;  

- Повећање обухвата  становништва на 

територији Републике Србије организованим 

системом за сакупљање чврстог отпада  

(ПОСОССЧО) за 20%. 

2018-2021.  

 

2019-2022.  

 

2019-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.5.1. 

Израда планске и друге 

документације у циљу 

Повећања обухвата  

становништва на територији 

Републике Србије 

организованим системом за 

сакупљање чврстог отпада  

(ПОСОССЧО) 

2018.-2021.  У периоду 2018.-
2021. година биће 

израђена планска и 

друга 
документација  за 

(ПОСОССЧО) 

Планска и 
друга 

документација 

донета на 
нивоу 

локалних 

самоуправа   

Обавештења о 
изради планске и 

друге 

документацији на 
интернет 

страницама   

јединицама локалне 
самоуправе 

ЈЛС, ЈКП за сакупљање 
чврстог отпада 

 

Министарство надлежно за  
послове управљања отпадом 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

4.2.4.5.2. 

Обезбеђивање средстава за 

реализацију планова за  

Повећања обухвата  

становништва на територији 

Републике Србије 

организованим системом за 

сакупљање чврстог отпада  

(ПОСОССЧО) 

2019.-2022.  У периоду 2019.-
2022. година биће 

обезбеђена средства  

за (ПОСОССЧО) 

Планирање 
средстава за 

(ПОСОССЧО) 

у буџетима  
локалних 

самоуправа   

Обавештења о 
обезбеђивању 

срдетава за 

(ПОСОССЧО) на 
интернет 

страницама   

јединицама локалне 
самоуправе 

ЈЛС,ЈКП за сакупљање 
чврстог отпада 

  

 

Министарство надлежно за 
послове управљања  отпадом 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

 

4.2.4.5.3. 

Импламентација планова за   

Повећања обухвата  

становништва на територији 

Републике Србије 

организованим системом за 

сакупљање чврстог отпада  

(ПОСОССЧО) 

2019.-2026.  У периоду 2019.-
2026. година биће 

имплементирано 

(ПОСОССЧО) за 

20% у односу на 

период до 2015. 

године 

Повећање 
обухвата  

становништва 

на територији 

РС 

организованим 

системом за 
сакупљање 

чврстог отпада  

(ПОСОССЧО) 
за 20% 

Извештаји локалних 
самоуправа, 

Агенције за заштиту 

животне средине и 

Иститута и завода 

за јавно здравље о 

сакупљању чврстог 
отпада 

ЈЛС, ЈКП за сакупљање 
чврстог отпада 

Министарство надлежно за 
послове управљања  отпадом  

Буџет  ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.6. 

Континуирано оснаживање капацитета јавно 

комуналних предузећа у циљу унапређења 

система управљања отпада 

- Заступљеност високо образованог кадра у 

кадровској структури ЈКП; 

- Побољшање услова за  управљања отпадом на 

локалном нивоу; 

- Број склопљених уговора о јавно-приватном 

партнерству у сектору управљања чврстим 

отпадом. 

2018-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.6.1. 

Запошљавање високо 

образованог кадра из области 

управљања отпадом и/или 

доедукација постојећег кадра 

запосленог у регионалним и 

локалним предузећима за 

управљње отпадом  - Јавно 

комунална предузећа (ЈКП) 

2018.-2026.  Јачање кадровског 

капацитета унутар 
ЈКП   

Заступљеност 

високо 
образованог 

кадра у 

кадровској 
структури ЈКП 

Интернет странице 

локалних 
самоуправа, ЈКП, 

извештаји Агенције 

за заштиту животне 
средине 

ЈЛС,  

ЈКП за управљање 
отпадом 

Министарство надлежно за 

послове управљања отпадом 
Буџет ЈЛС 

 

ЈКП за управљање отпадом 

 

Буџет Републике Србије 

 

приватни сектор 

 

други извори 

4.2.4.6.2. 

Набавка опреме за управљање 

чврстим отпадом (контејнери, 

машине и др.)   

2018.-2026.  Побољшање услова 

за  управљања 
отпадом на 

локалном нивоу   

Списак опреме 

ЈКП 

Интернет странице 

локалних 
самоуправа, ЈКП, 

Извештаји Агенције 

за заштиту животне 
средине 

ЈЛС, 

ЈКП за управљање 
отпадом 

  

 

Министарство надлежно за 

послове управљања  отпадом 
БуџетЈЛС 

 

ЈКП за сакупљање чврстог 

отпада 

 

Буџет Републике Србије 

 

приватни сектор 

други извори 

4.2.4.6.3. 

Повећање удела јавно-

приватног партнерства у 

организацији и спровођењу 

послова сакупљања, 

разврставања и одлагања 

чврстог отпада   

2018.-2026.  Повећање удела 

јавно-приватног 

партнерства у 
поступку 

управљања отпадом   

Број 

склопљених 

уговора о 
јавно-

приватном 

партнерству 

Интернет странице 

локалних 

самоуправа 

ЈЛС, 

ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 

послове управљања  отпадом 
Буџет ЈЛС 

 

ЈКП за сакупљање чврстог 

отпада 

 

Буџет Републике Србије 

 

приватни сектор 

други извори 
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Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.7. 

Успоставиће се одржив систем за прикупљање 

амбалажног отпада До 2021. године 

- Планирање средстава за (РАОНМН) у буџетима  

локалних самоуправа; 

- Прикупљање амбалажног отпада на територији 

Републике Србије. 

2018-2021.  

 

2019-2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.7.1. 

Обезбеђивање средстава за 

набавку контејнера за 

раздвајање амбалажног 

отпада (папир, пластика, 

стакло) на месту настанка – у 

комуналној средини 

(РАОНМН) и другу 

неопходну инфраструктуру 

2018.-2021.  У периоду 2018.-
2021. година биће 

обезбеђена средства  

за (РАОНМН) 

Планирање 
средстава за 

(РАОНМН) у 

буџетима  

локалних 

самоуправа   

Обавештења о 
обезбеђивању 

срдетава за 

(РАОНМН)на 

интернет 

страницама   
ЈЛС 

ЈЛС, ЈКП за сакупљање 
чврстог отпада 

Министарство надлежно за 
послове управљања  отпадом 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

4.2.4.7.2. 

Успостављен одржив систем 

за прикупљање амбалажног 

отпада (папир, пластика, 

стакло) у комуналној средини 

(СПАО) 

2019.-2021.  У периоду 2019.-

2021. година биће 

успостављен 
(СПАО) 

Прикупљање 

амбалажног 

отпада на 
територији РС  

Извештаји локалних 

самоуправа, 

Агенције за заштиту 
животне средине и 

иститута и завода за 

јавно здравље 

ЈЛС, ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 

послове управљања отпадом 
Буџет ЈЛС  

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.4. Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.8. 

Повећање броја становника који живе на 

подручју покривеном канализационим системом 

за 20% До 2021. године 

- Планска и друга документација донета на нивоу 

локалних самоуправа; 

- Планирање средстава за (ПБСКЖППКС) у 

буџетима локалних самоуправа ; 

- Повећање броја становника који живе на 

подручју покривеном канализационим системом 

на територији Републике Србије. 

2018-2021.  

 

2018.-2021.  

 

2018.-2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.4.8.1. 

Израда планске и друге 

документације у циљу 

Повећања броја становника 

који живе на подручју 

покривеном канализационим 

системом на територији 

РепубликеСрбије  

2018.-2021.  У периоду 2018.-

2021. година биће 

израђена планска и 
друга 

документација  за 

(ПБСКЖППКС) 

Планска и 

друга 

документација 
донета на 

нивоу 

локалних 
самоуправа   

Обавештења о 

изради планске и 

друге 
документацији на 

интернет 

страницама   
јединицама локалне 

самоуправе 

ЈЛС, ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 

послове управљања отпадом 
Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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(ПБСКЖППКС) 

4.2.4.8.2. 

Обезбеђивање средстава за 

реализацију планова за  

Повећања броја становника 

који живе на подручју 

покривеном канализационим 

системом на територији 

Републике Србије 

(ПБСКЖППКС) 

2018.-2021. У периоду 2018.-
2021. година биће 

обезбеђена средства  

за (ПБСКЖППКС) 

Планирање 
средстава за 

(ПБСКЖППК

С) у буџетима  
локалних 

самоуправа   

Обавештења о 
обезбеђивању 

срдетава за 

(ПБСКЖППКС) на 
интернет 

страницама   

јединицама локалне 
самоуправе 

ЈЛС,  
ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 
послове управљања  отпадом 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

4.2.4.8.3. 

Импламентација планова за   

Повећања броја становника 

који живе на подручју 

покривеном канализационим 

системом на територији 

Републике Србије 

(ПБСКЖППКС)) 

2019.- 2021.  У периоду 2019.-
2021. година биће 

имплементирано 

(ПБСКЖППКС) за 
20% у односу на 

период до 2015. 

године 

Повећање 
броја 

становника 

који живе на 
подручју 

покривеном 

канализациони
м системом на 

територији 

Републике 
Србије 

Извештаји локалних 
самоуправа, 

Агенције за заштиту 

животне средине и 
иститута  и завода 

за јавно здравље о 

сакупљању чврстог 
отпада 

ЈЛС,  
ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 
послове управљања отпадом  

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.4.Унапређење система управљања 

отпадних материја 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.4.9. 

Повећање удела отпадних вода које се 

пречишћавају пре изливања у реципијенте за 20% 

до 2026. године 

- Планска и друга документација донета на нивоу 

локалних самоуправа;  

- Планирање средстава за (ППОВКППИ) у 

буџетима  локалних самоуправа; 

- Повећања процента отпадних вода које се 

пречишћавају пре изливања у реципијенте 

(ППОВКППИ). 

2018-2021.  

 

2018-2022.  

 

2019-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.49.1. 

Израда планске и друге 

документације у циљу 

Повећања процента отпадних 

вода које се пречишћавају пре 

изливања у реципијенте 

(ППОВКППИ) 

2018.-2021.  У периоду 2018.-

2021. година биће 
израђена планска и 

друга 
документација  за 

(ППОВКППИ) 

Планска и 

друга 
документација 

донета на 
нивоу 

локалних 

самоуправа   

Обавештења о 

изради планске и 
друге 

документацији на 
интернет 

страницама   

ЈЛС 

ЈЛС ,ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 

послове управљања отпадом 
Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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4.2.4.9.2. 

Обезбеђивање средстава за 

реализацију планова за  

Повећање процента отпадних 

вода које се пречишћавају пре 

изливања у реципијенте 

(ППОВКППИ) 

2018.-2022.  У периоду 2018.-

2022. година биће 

обезбеђена средства  

за (ППОВКППИ) 

Планирање 

средстава за 

(ППОВКППИ)

у буџетима  
локалних 

самоуправа   

Обавештења о 

обезбеђивању 

срдетава за 

(ППОВКППИ) на 
интернет 

страницама   

ЈЛС 

ЈЛС, ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 

послове управљања  отпадом 
 

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

4.2.4.9.3. 

Импламентација планова за   

Повећање процента отпадних 

вода које се пречишћавају пре 

изливања у реципијенте 

(ППОВКППИ) 

2019.-2026.  У периоду 2019.-

2026. година биће 
имплементирано 

(ППОВКППИ) за 
20% у односу на 

период до 2015. 

године 

Повећања 

процента 
отпадних вода 

које се 
пречишћавају 

пре изливања 

у реципијенте 
(ППОВКППИ) 

Извештаји локалних 

самоуправа, 
Агенције за заштиту 

животне средине и 
иститута  и завода 

за јавно здравље о 

сакупљању чврстог 
отпада 

ЈЛС ,ЈКП за сакупљање 

чврстог отпада 

Министарство надлежно за 

послове управљања  отпадом  
Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.5. Унапређење стања животне 

средине и одговор на климатске 

промене 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.5.1. 

Смањена емисија штетних гасова из индустрије, 

кућних ложишта и моторних возила у односу на 

2015. годину за 20%, до 2026. године 

- Планска и друга документација донета на нивоу 

надлежних министарстава; 

- Планирање средстава за (СЕГСБ) у буџету 

Републике Србије и обезебеђење донаторских 

средстава; 

- Смањења емисије гасова стаклене баште 

(СЕГСБ). 

2019. година 

 

2018-2026.  

 

 

2019-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.5.1.1. 

Израда планске и друге 

документације у циљу 

Смањења емисије гасова 

стаклене баште (СЕГСБ) 

2019. година У периоду 2018. 

година биће 
израђена планска и 

друга 

документација  за 
(СЕГСБ) 

Планска и 

друга 
документација 

донета на 

нивоу 
надлежних 

министарстава   

Службени гласник 

Републике Србије 

Министарства надлежна  

за послове пољопривреде 
и животне средине 

Друга надлежна 

министрства,Агенција за 
заштиту животне средине, 

друге институције које се баве 

овом проблематиком  

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

4.2.5.1.2. 

Обезбеђивање средстава за 

реализацију планова за 

Смањења емисије гасова 

стаклене баште (СЕГСБ) 

2019.-2026.  У периоду 2018.-

2026. година биће 
обезбеђена средства  

за (СЕГСБ) 

Планирање 

средстава за 
(СЕГСБ) у 

буџету РС  и 

обезебеђење 
донаторских 

средстава  

Службени гласник 

Републике Србије, 
интернет странице    

надлежног 

министратва 

Министарства надлежна 

за послове пољопривреде 
и животне средине 

Друга надлежна министрства Буџет Републике Србије 

 

други извори 

4.2.5.1.3. 

Импламентација планова за 

Смањења емисије гасова 

стаклене баште (СЕГСБ) 

2018.-2026.  У периоду 2018.-

2026. година биће 

имплементирано 
(СЕГСБ) за 10% у 

односу на 1990. 

годину 

Смањења 

емисије гасова 

стаклене 
баште 

(СЕГСБ) 

Службени гласник 

Републике Србије , 

интернет странице    
надлежног 

министратва 

Министарства надлежна 

за послове пољопривреде 

и животне средине 

Друга надлежна министрства, 

Агенција за заштиту животне 

средине, друге институције које 
се баве овом проблематиком 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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Специфични циљ:  

 
4.2.5. Унапређење стања животне 

средине и одговор на климатске 

промене 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.5.2. 

Унапређена контролисана примена средстава за 

заштиту биља и минералних ђубрива са циљем 

очувања квалитета земљишта и постизања 

здравствене безбедности хране 

- Извештаји о спроведеном Програму 

КППОШМ; 

- Извештаји о спроведеним едукацијама 

пољопривредних произвођача. 

2018. година и даље 

2018. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.5.2.1. 

Контрола плодности и 

присутва опасних и штетних 

материја у земљишту 

(КППОШМ) 

Од 2018. 

континуирано 

кроз годишње 

програме 

контроле 

Спровођење 

годишњих програма 

КППОШМ 

Извештаји о 

спроведеном 

Програму 

КППОШМ 

Сајтови Локалних 

самоуправа, 

Министраства 

пољопривреде и 
заштите животне 

средине и др. 

Локалне самоуправе, 

Министарства надлежна 

за послове пољопривреде 

и заштите животне 
средине 

Друга надлежна министрства, 

Агенција за заштиту животне 

средине, друге институције које 

се баве овом проблематиком  

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

4.2.5.2.2. 

Континуирана едукација 

пољопривредних произвођача 

о принципима добре 

пољоприивредне праксе у 

погледу коришћења средстава 

за заштиту биља и 

минералних ђубрива 

Од 2018. 

континуирано  

Континуирано 

планирање,  

организовање и 
спровођење 

едукација 

пољопривредних 
произвођача кроз 

стручне семинаре 

Извештаји о 

спровеним 

едукацијама 
Пољопривре-

дних 

произвођача 

Сајтови локалних 

самоуправа, 

Министраства 
пољопривреде и 

заштите животне 

средине и 
Пољопривредне 

саветодавне стручне 

службе 

Локалне самоуправе, 

Министарство належно за 

послове пољопривреде и 
заштите животне 

средине, Пољопривредне 

саветодавне стручне 
службе 

Друга надлежна министрства и 

друге институције које се баве 

овом проблематиком  

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.5. Унапређење стања животне 

средине и одговор на климатске 

промене 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.5.3. 

Израђене стратешке карте буке, акциони планови 

за заштиту од буке и Акустично зонирање 

градова 

- Израђене и објављене стратешке карте буке; 

- Израђени и објављени акциони планови за 

заштиту од буке; 

- Израђено и објављено акустичко зонирање 

градова. 

2018-2020.  

 

2019-2021.  

 

2019-2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.5.3.1. 

Израда стратешких карата 

буке (СКБ) 

2018 - 2020.  До краја 2020. ће се 

израдити стратешке 

карте буке за 
агломерације преко 

100.000 становника, 

за главне путеве са 
просечним 

годишњим 

протоком 
саобраћаја од 

3.000.000 возила, за 

Израђене и 

објављене 

стратешке 
карте буке 

Сајтови локалних 

самоуправа, 

надлежних 
министарстава 

Локалне самоуправе, 

Министарства надлежно 

за послове пољопривреде 
и заштите животне 

средине, граћевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре. 

Друга надлежна министрства, 

Агенција за заштиту животне 

средине, друге институције које 
се баве овом проблематиком  

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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главне пруге са 

просечним 

годишњим 

протоком 
саобраћаја од 

30.000 возова и за 

све аеродроме 

4.2.5.3.2. 

Израда акционих планова за 

заштиту од буке (АПЗЗОБ) 

2019-2021.  По завршетку 
израде стратешких 

карата буке 

приступиће се 
изради АПЗЗОБ 

Израђени и 
објављени 

АПЗБ 

Сајтови локалних 
самоуправа, 

надлежних 

министарстава 

Локалне самоуправе, 
Министарство надлежно 

за полове пољопривреде 

и заштите животне 
средине, граћевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

Друга надлежна министрства 
,Агенција за заштиту животне 

средине, друге институције које 

се баве овом проблематиком  

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

4.2.5.3.3. 

Акустичко зонирање градова 

(АЗГ) 

2019.-2021.  На основу планске 
и друге 

документације и 

података из 
мониторинга буке и 

др. израдити АЗГ 

Израђено и 
објављено АЗГ 

Сајтови локалних 
самоуправа, 

надлежних 

министарстава 

Локалне самоуправе, 
Министарства надлежна 

за послове пољопривреде 

и заштите животне 
средине 

Друга надлежна министрства , 
Агенција за заштиту животне 

средине, друге институције које 

се баве овом проблематиком  

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 

 

Специфични циљ:  

 
4.2.5. Унапређење стања животне 

средине и одговор на климатске 

промене 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.5.4. 

Акциони план за одговор на климатске промене 

градова  

- Извештаји о изради АПЗОНКПГ 2018 – 2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.5.4.1. 

Акциони план за одговор на 

климатске промене градова 

(АПЗОНКПГ) 

2018.-2021.  Израда АПЗОНКПГ  Извештаји о 
изради 

АПЗОНКПГ  

Сајтови локалних 
самоуправа 

Локалне самоуправе, 
Министарство надлежно 

за послове пољопривреде 

и заштите животне 
средине 

Агенција за заштиту животне 
средине, друга надлежна 

министрства и  

институције које се баве овом 
проблематиком  

Буџет ЈЛС 

 

Буџет Републике Србије 

 

други извори 
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Специфични циљ:  

 

4.2.6. Унапређење образовно-

васпитних активности у области 

очувања и унапређења животне 

средине и здравља људи 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.6.1. 

Континуирано спровођење едукативних програма 

усмерених на обезбеђење хигијенски исправне 

воде за пиће у руралним подручјима од 2019. 

године 

- Едукативни програм за обезбеђење хигијенски 

исправне воде за пиће у руралним подручјима; 

 

- Имплементација (ПОХИВПРП). 

2018. година 

 

 

 

2019-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.6.1.1. 
Израда едукативних програма 

усмерених на  обезбеђење 

хигијенски исправне воде за 

пиће у руралним подручјима 

(ПОХИВПРП) 

2018. година Израда 

(ПОХИВПРП) 

едукативни 

програм за  
обезбеђење 

хигијенски 

исправне воде 
за пиће у 

руралним 

подручјима 

Интернет странице 

института и завода 
за јавно здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље 

Министарство надлежно за 

послове здравља, ЈЛС 
Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС 

  

други извори  

4.2.6.1.2. 
Имплементација едукативних 

програма усмерених на  

обезбеђење хигијенски 

исправне воде за пиће у 

руралним подручјима 

(ПОХИВПРП) 

2019 – 2026. 

 

Имплементација 

(ПОХИВПРП) 

Извештај о 

спровођењу 
(ПОХИВПРП) 

Интернет странице 

института и завода 
за јавно здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље 

Министарство надлежно за 

послове здравља, ЈЛС 
Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС 

  

други извори 

 

Специфични циљ:  

 

4.2.6. Унапређење образовно-

васпитних активности у области 

очувања и унапређења животне 

средине и здравља људи 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.6.2. 

Континуирано спровођење едукативних програма 

о значају очувања и унапређења стања животне  

средине у предшколским и школским установама 

- Едукативни програм означају очувања и 

унапређења стања животне средине за 

предшколски и школски узраст; 

 

- Имплементација (ЕПЗОУЖС). 

2018. година 

 

 

 

2019-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.6.2.1. 
Израда едукативних програма 

о значају очувања и 

унапређења стања животне 

средине за предшколски и 

школски узраст (ЕПЗОУЖС) 

2018. година Израда 

(ЕПЗОУЖС) 

Едукативни 

програм о 
значају 

очувања и 

унапређења 
стања животне 

средине за 

предшколски и 
школски 

узраст 

Интернет странице 

института и завода 
за јавно здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље 

Министарства надлежна за 

послове пољопривреде и 
животне средине, просвете,  

ЈЛС 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет  ЈЛС  

 

други извори 
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4.2.6.2.2. Имплементација 

едукативних програма о 

значају очувања и унапређења 

стања животне средине у 

предшколским и школским 

установама (ЕПЗОУЖС) 

2019 – 2026. 

 

Имплементација 

(ЕПЗОУЖС) 

Извештај о 

спровођењу 

(ЕПЗОУЖС) 

Интернет странице 

института и завода 

за јавно здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље,  

Министарства надлежна за 

послове пољопривреде и 

животне средине, просвете,  

ЈЛС 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет  ЈЛС  

 

други извори 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.2.6. Унапређење образовно-

васпитних активности у области 

очувања и унапређења животне 

средине и здравља људи 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.2.6.3. 

Континуирано спровођење едукативних програма 

о примени мера личне и колективне заштите и 

других мера усмерених на сузбијање комараца  

- Едукативни програм о примени мера личне и 

колективне заштите и других мера усмерених на 

сузбије комараца 

 

- Имплементација (ЕППМЛКЗСК) 

2018. година 

 

 

 

2018-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.2.6.3.1. 
Израда едукативних програма 

о примени мера личне и 

колективне заштите и других 

мера усмерених на сузбије 

комараца (ЕППМЛКЗСК) 

2018. година Израда 

(ЕППМЛКЗСК) 

едукативни 

програм о 
примени мера 

личне и 

колективне 
заштите и 

других мера 

усмерених на 
сузбијање 

комараца 

Интернет странице 

института и завода 
за јавно здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље 

Министарства надлежна за 

послове пољопривреде и животне 
средине, здравља,  ЈЛС 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет  ЈЛС  

 

други извори 

4.2.6.3.2. 

Имплементација едукативних 

програма о примени мера 

личне и колективне заштите и 

других мера усмерених на 

сузбије комараца 

(ЕППМЛКЗСК) 

2019 – 2026.  Имплементација 

(ЕППМЛКЗСК) 

Извештај о 

спровођењу 
ЕППМЛКЗСК 

Интернет странице 

института и завода 
за јавно здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље 

Министарства надлежна за  

послове пољопривреде и животне 
средине, здравља,  ЈЛС  

Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС  

 

други извори 
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Општи циљ 4.3: Спречавање и сузбијање болести и водећих ризика за здравље 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Специфични циљ:  

 

4.3.1. Унапређење епидемиолошког 

надзора над болестима, повредама и 

факторима ризика 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.1.1. 

Унапређен регистар лица оболелих од болести и 

стања од већег јавноздравственог значаја и 

спроводи се континуирано 

- Располагање подацима о инциденцији,  

преваленцији и леталитету за 17 обољења или 

стања дефинисаних чл. 31 Закона о 

здравственој документацији и евиденцијама у 

области здравства (ЗЗДЕОЗ). 

 

2018-2026.  

Активности  

Рок 

 

 
почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.1.1.1. 

Формирање софтверске 

платформе за електронско 

пријављивање и регистровање 

лица оболелих од већег 

јавноздравственог значаја, на 

основу члана 31. Закона о 

здравственој документацији и 

евиденцијама у области 

здравства (ЗЗДЕОЗ)  

2018-2026. 

 

Платформа за 
електронско 

пријављивање 

17 обољења и 
стања 

дефинисана чл. 

31. ЗЗДЕОЗ 

Располагање   
подацима о 

инциден-цији, 

прева-ленцији 
и 

леталитету 

за 17 обо- 
љења или 

стања 

 
дефинисаних 

ЗЗДЕО 

Службени 
гласник  Републике 

Србије 

Подзаконски акт за 
примену 

члана 31, став 2, 

тачке 1-18 
ЗЗДЕОЗ 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институт за јавно здравље 
Србије; Институти и заводи 

за јавно здравље; 

Медицински 
факултети; 

Повереник за 

информације од 
јавног значаја и 

заштиту 

података о личности 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Други извори 

финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.3.1. Унапређење епидемиолошког 

надзора над болестима, повредама и 

факторима ризика 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.1.2. 

Унапређен надзор над водећим заразним 

болестима, континуирано се спроводи и постоји 

електронски имунизациони регистар 

- Располагање процедуром за сентинел надзор 

и његова примена на територији  Републике 

Србије ; 

- Располагање процедуром за надзор над 

векторским и крвно преносивим вирусним 

заразним болестима; 

- Постоје дефиниције случајева заразних 

болести у складу са ЕУ; 

- Креиран Водич за рационалну примену 

антибиотика на подручју  Републике Србије; 

- Уведен електронски имунизациони регистар 

на основу постојећих искустава у земљи и 

свету, До 2021. године. 

2018-2026.  

 

 

2018-2021. 

 

 

2018.-2019.  

 

2018-2021. 

 

 

до 2021. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.1.2.1. 

Унапређење надзора над 

обољењима сличним грипу 

(ОСГ), акутним 

респираторним инфекцијама 

(АРИ), циркулишућим 

сојевима вируса хуманог 

грипа и проширење надзора 

на друге, најчешће узрочнике 

АРИ 

2018.-2026. 

 

Остварен 

сентинел 
надзор над ОСГ 

и АРИ омогућује 

планирање 

мера и 

спровођење 
активности у 

епидемијама 

грипа 

Располагање  

процеду- 
ром за 

сентинел 

надзор и 

његова 

 примена на 
територији 

РС 

Службени 

гласник Републике 
Србије 

 

Министарство надлежно 

за послове здравља,  
Институт за јавно 

здравље Србије 

Институти и заводи 

за јавно здравље; 
Медицински 

факултети; 

Повереник за 

информације од 

јавног значаја и 
заштиту 

података о личности 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Други извори 

финансирања 

4.3.1.2.2. 

Унапређење надзора над 

векторским и крвно- 

преносивим вирусним 

заразним болестима 

2018.-2021. 

 

Остварен 

надзор над 

векторским и 
крвно-преноси- 

вим вирусним 

заразним 
болестима 

Располагање  

процеду- 

ром за 
надзор над 

векторским 

и крвно 
преноси- 

вим 

вирусним 
заразним 

болестима 

Службени 

гласник  Републике 

Србије 

 

Министарство надлежно 

за послове здравља,  

Институт за јавно 
здравље Србије 

Институти и заводи 

за јавно здравље; 

Медицински 
факултети; 

Повереник за 

информације од 
јавног значаја и 

заштиту података о 

 личности 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Други извори 

гинансирања 

4.3.1.2.3. 

Увођење дефиниција 

случајева заразних болести у 

складу са Европском унијом 

(ЕУ) 

2018.-2019. 

 

Усклађивање 
дијагностичких 

критеријума за 

заразне болести са 
ЕУ 

Постоје 
дефиниције 

случајева 

заразних 
болести у 

складу са ЕУ 

Службени 
гласник  Републике 

Србије 

 

Министарство надлежно 
за послове здравља,  

 

Институт за јавно здравље 
Србије; Институти и заводи 

за јавно здравље; 

Медицински 
Факултети 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Други извори 

финансирања 
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4.3.1.2.4. 

 

Формирање мапа 

резистенције бактерија на 

антимикробне лекове у 

здравственим установама 

секундарне (СЗЗ) и 

терцијерне (ТЗЗ) здравствене 

заштите  

2019.-2021. 

 

Располагање 

мапама 

резистенције 

бактерија на 
антимикробне 

лекове у 

установама СЗЗ и 
ТЗЗ на основу 

микробиолош- 

ких и епидеми- 
олошких 

података 

Креиран 

Водич за 

рационалну 

примену 
антибиотика 

на 

подручју РС 

Интернет 

страница 

Министарства 

Здравља   

Министарство надлежно 

за послове здравља,  

 

Институт за јавно здравље 

Србије; Институти и заводи 

за јавно здравље; 

Медицински 
факултети; 

Опште и специјалне 

болнице, клинике, 
иснтитути, клиничко 

болнички центри и 

клинички центри 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

Други извори 

финансирања 

Специфични циљ:  

 

4.3.1. Унапређење 

епидемиолошког надзора над 

болестима, повредама и 

факторима ризика 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.1.3. 

Припремљеност и одговор на ванредне ситуације 

и опасности по здравље, унапређује се 

континуирано 

- Број и врста измењених прописа у циљу  

унапређења система и процедура брзе процене 

ризика и одговора на ванредне ситуације и 

опасности по здравље становништва; 

- Број и врста измењених прописа у циљу 

развијања система јавноздравствене безбедности 

масовних и других скупова са могућим тешким 

последицама по становништво. 

2018-2026.  

 

 

 

 

 

2018-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.1.3.1. 

Унапређење система и 

процедура брзе процене 

ризика и одговора на 

ванредне 

ситуације и опасности 

по здравље 

становништва 

2018.-2026.  Измена 
интерсекторских 

прописа у циљу 

унапређења система 
и процедура брзе 

процене ризика и 

одговора на 
ванредне 

ситуације и 

опасности по 
здравље 

становништва   

Број и врста 
измењених 

прописа у 

циљу 
унапређења 

система и 

процедура 
брзе процене 

ризика и 

одговора на 
ванредне 

ситуације и 

опасности по 
здравље 

Службено гласник  
Републике Србије 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Mинистарства надлежна за: 
унутрашње 

послове; пољопривреду 

и заштиту животне 
средине; просвету, 

науку и технолошки 

развој. 

Буџет Републике Србије 

4.3.1.3.2  

Развијање система 

јавноздравствене 

безбедности масовних и 

других скупова са 

могућим тешким 

последицама по 

становништво у 

2018.-2026.  Измена 

интерсекторских 
прописа у циљу 

развијања система 

јавноздравствене 
безбедности 

масовних и других 

скупова са могућим 
тешким 

последицама по 

становништво 

Број и врста 

измењених 
прописа у 

циљу 

развијања 
система 

јавноздрав- 

ствене 
безбедности 

масовних и 

других 

Службено гласник  

Републике Србије 

Институт за јавно 

здравље Србије; 
Институт за јавно 

здравље Војводине (у 

својству Колаборационог  
центра СЗО за ову 

област); 

Институти и заводи за 
јавно здравље; 

Медицински факултети 

Mинистарства надлежна за: 

унутрашње 
послове; пољопривреду 

и заштиту животне 

средине; просвету, 
науку и технолошки 

развој; 

Канцеларија СЗО у РС. 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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сарадњи са 

Министарством 

унутрашњих послова и 

СЗО 

скупова са 

могућим 

тешким 

последицама 
по здравље 

Специфични циљ:  

 

4.3.1. Унапређење епидемиолошког 

надзора над болестима, повредама 

и факторима ризика 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.1.4. 

Стратегија развоја система спречавања и 

сузбијања заразних болести у Републици Србији 

усвојена До 2021. године 

-  Документ о формирању Радне групе 

Министарства здравља за израду Стратегије 

развоја система спречавања и сузбијањазаразних 

болести у Републике Србије (СРСССЗБ); 

-  Документ СРСССЗБ. 

2018. година 

 

 

 

 

2021. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.1.4.1. 

Оснивање Радне групе 

Министарства здравља за 

израду Стратегије развоја 

система спречавања и 

сузбијања заразних 

болести у Републици 

Србији (СРСССЗБ) 

2018. година Формирана Радна 

групе 
Министарства 

здравља  за израду 

СРСССЗБ  

Документ о 

оснивању 
Радне групе 

Министарства 

здравља 

 за израду 

СРСССЗБ 

Документ о 

оснивању Радне 
групе Министарства 

здравља   за израду 

СРСССЗБ 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Mинистарствo надлежнo за 

пољопривреду и заштиту 
животне средине 

Буџет Републике Србије 

4.3.1.4.2. 

Израда Стратегије развоја 

система спречавања и 

сузбијања заразних 

болести у  Републици 

Србији (СРСССЗБ) 

2018.-2021.  Сачињена 
СРСССЗБ 

Документ 
СРСССЗБ 

Службени гласник  
Републике Србије 

Институт за јавно 
здравље Србије, 

институти и заводи за 

јавно здравље; 
Медицински факултети 

Mинистарствo надлежнo за 
послове  пољопривреде и 

заштите животне средине 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.3.2. Унапређење успешности система 

за рано откривање и сузбијање 

епидемија 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.2.1. 

Обезбеђена одрживост примене специфичних 

мера сузбијања епидемија и подршка се пружа 

континуирано 

- Обухват свим обавезним вакцинама већи 

Од 95%; 

- Обезбеђење имуноглобулина хуманог порекла 

(ИХП), моноклонских антитела (МА) и 

хиперимуних серума (ХС) свим циљним групама 

према индикацијама. 

2018-2026. 

 

2018-2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.2.1.1. 

Обезбеђење националних 

резерви вакцина 

2018.-2026.  Континуирано 

снабдевање 

здравственог 
система 

свим обавезним 

вакцинама 

Обухват 

свим 

обавезним 
вакцинацијама 

већи од 

95% 

Здравствено- 

статистички 

годишњак  
Републике Србије 

 

Министарство надлежно 

за послове 

здравља;РФЗО; 
Институт за 

вирусологију, вакцине и  

серуме „Торлак''; 
АЛИМС 

Институт за јавно здравље 

Србије, Институти и заводи за 

јавно здравље; 
Домови здравља; 

Заводи за здравствену заштиту 

студената;  Заводи за здравствену  
заштиту радника 

 

 

Буџет Републике Србије 

 

РФЗО  

 

4.3.2.1.2. 

Обезбеђење националних 

резерви имуноглобулина 

хуманог порекла (ИХП), 

моноклонских антитела (МА) 

и хиперимуних серума (ХС) 

2018.-2026.  Континуирано 

снабдевање 

здравственог 
система 

имуноглобули- 

нима хуманог 
порекла, 

моноклонским 

антителима и 
хиперимуним 

серумима 

Обезбеђење 

ИХП, МА и 

ХС свим 
циљним 

групама 

према 
индикаци- 

јама 

Здравствено- 

статистички 

годишњак  
Републике Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља; 

РФЗО, Институт за 
вирусологију, вакцине и 

серуме „Торлак''; 

Завод за антирабичну 
заштиту „Луј Пастер“ 

Нови Сад; 

АЛИМС 

Институт за јавно здравље 

Србије, Институти и заводи за 

јавно здравље; 
Домови здравља; 

Заводи за здравствену заштиту 

студената;  Заводи за здравствену 
заштиту радника 

 

 

Буџет Републике Србије 

 

РФЗО  
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Специфични циљ:  

 

4.3.2. Унапређење успешности система 

за рано откривање и сузбијање 

епидемија 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.2.2. 

Обезбеђена стандардизација лабораторијских 

процедура у систему раног откривања и 

сузбијања епидемија, до 2020. године 

- Поступак за стандардизацију лабораторијских 

процедура спроведен у складу са препорукама 

Европског центра за контролу заразних болести 

(ЕЦДЦ) и СЗО; 

- Стандардизован: менаџмент заразним бо-

лестима, процене ризика, повећање обух- 

вата и ефикасности тестирања и друго, у  

складу са водичима ЕЦДЦ. 

2021. година 

 

 

 

Од 2018. континуирано 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.2.2.1. 

Спровођење поступка 

стандардизације 

лабораторијских процедура у 

систему за рано откривање, 

спречавање и сузбијање 

епидемија заразних болести и 

болничких инфекција (БИ) 

2018.-2021. Институти и заводи 

за јавно здравље, 

домови здравља и 
друге здр. установе 

располажу 

стандардним 
лабораторијским 

процедурама у 

систему за рано 

откривање, 

спречавање и 

сузбијање 
епидемија заразних 

болести и БИ  

 Поступак  

стандарди- 

зације ла- 
бораториј- 

ских про- 

цедура  
спроведен у 

складу са 

препорук. 

ЕЦДЦ и СЗО 

Службени лист  

Републике Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља, 

РФЗО 
 

Институт за јавно здравље 

Србије, Институти и заводи за 

јавно здравље 
Институт за вирусологију, 

вакцине и серуме „Торлак''; 

АЛИМС 

Буџет  Републике Србије 

 

РФЗО  

 

Други извори 

4.3.2.2.2. 

Примена водича  Европског 

центра за контролу заразних 

болести (ЕЦДЦ) 

Од 2018. 

континуорано  

Институти и заводи 

за јавно здравље 
примењују 

препоруке из 

водича ЕЦДЦ 

Стандарди- 

зован: 
менаџмент  

заразним  

болестима,  
процене ризи- 

ка, повећање  

обухвата и  
ефикасности 

тестирања и  

друго у  
складу са во- 

дичима ЕЦДЦ 

Службени лист  

Републике Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља, 
РФЗО 

 

Институт за јавно здравље 

Србије, Институти и заводи за 
јавно здравље 

Институт за вирусологију, 

вакцине и серуме „Торлак''; 
АЛИМС 

Буџет  Републике Србије 

 

РФЗО  

 

Други извори 
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Специфични циљ:  

 

4.3.3. Унапређење спречавања и 

сузбијања хроничних незаразних 

болести и повреда 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.3.1. 

Унапређена програмска здравствена заштита у 

области спречавања и сузбијања 

кардиоваскуларних болести и спроводи се 

континуирано 

-  Извештај о спровођењу Националног 

програма превенције, лечења и контроле 

кардиоваскуларних болести у РС до 2020.  

године (НППЛККВБ); 

-  Програмски документ у области контроле 

Кардиоваскуларних болести (КВБ). 

- Смањено превремено умирање од 

кардиоваскуларних болест за 30%. 

2020-2021. 

 

 

 

2020-2021. 

 

 

2030. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.3.1.1. 

Евалуација Националног 

програма превенције, лечења 

и контроле 

кардиоваскуларних болести у 

Републици Србији До 2021. 

године (НППЛККВБ) 

2020. -2021.  Утврђен степен 
достигнућа 

програмских 

циљева 
НППЛККВБ 

Извештај о 
спровођењу 

НППЛККВБ 

Интернет страница 
Института за јавно 

здравље Србије  

Министарство надлежно 
за послове здравља,  

Институт за јавно 

здравље Србије 

Институти и заводи за јавно 
здравље 

 

Буџет Републике Србије 

4.3.3.1.2. 

Израда програмског 

документа у 

области спречавања и 

сузбијања (контроле) 

кардиоваскуларних болести 

(КВБ) за период после 2020. 

године 

2020.-2021.  Сачињен 

програмски 

документ у области 

контрoле КВБ 

Програмски 

документ у 

области 

контроле КВБ 

Службени гласник  

Републике Србије 

 Институт за јавно здравље 

Србије, Институти за јавно 

здравље, Медицински факултети; 

Институти за 
кардиоваскуларне болести. 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори 

финансирања 
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Специфични циљ:  

 

4.3.3. Унапређење спречавања и 

сузбијања хроничних незаразних 

болести и повреда 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.3.2. 
Унапређена програмска здравствена заштита у 

области спречавања и сузбијања дијабетеса тип 2 

и спроводи се континуирано 

-  Извештај о спровођењу Националног 

програма превенције и ране детекције типа 2 

дијабетеса (НППРДДТ2); 

-  Иновирани програмски документ у области 

контроле  дијабетеса типа 2.; 

- Унапређен обухват скринингом за рано откривање 

дијабетеса тип 2 за 40% ; 

- Смањено превремно умирање од дијабетеса тип 2 

за 20%. 

2018-2019. 

 

 

2019-2020. 

 

2026. година 

 

2026. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.3.2.1. 

Евалуација Националног 

програма превенције и ране 

детекције типа 2 дијабетеса 

(НППРДДТ2) („Сл. гласник  

Републике Србије”, бр. 17/09); 

2018.-2019. 

 

Утврђен степен 
достигнућа 

програмских 

циљева 
НППРДДТ2 

Извештај о 
спровођењу 

НППРДДТ2 

Интернет страница 
Института за јавно 

здравље Србије  

Министарство надлежно 
за послове здравља,  

Института за јавно 

здравље Србије 
 

Институти и заводи за јавно 
здравље 

Буџет Републике Србије 

4.3.3.2.2. 

Израда иновираног 

програмског документа у 

области спречавања и 

сузбијања (контроле) 

дијабетеса типа 2 за период 

после 2020. године 

2019.-2020.  Сачињен 
програмски 

документ у области 

контороле 
дијабетеса тип 2 

Програмски 
документ у 

области 

контроле  
дијабетеса тип 

2  

Службени гласник  
Републике Србије 

Института за јавно 
здравље Србије, 

Медицински факултети 

Институти за јавно здравље, 
Клинички центри 

Буџет Републике Србије 

 

Други извори 

финансирања 

4.3.3.2.3. 

Израда програмских 

документа у 

области раног откривања 

(скрининга) водећих 

малигних болести, за период 

после 2020. године 

2020.-2021. 

 

Сачињени 
програмски 

документ у области 

скрининга водећих 
малигних болести 

Програмски 
документи у 

области  

скрининга 
водећих 

малигних 

болести 

Службени гласник  
Републике Србије 

Институти за јавно 
здравље Србије ; 

Институти за онкологију; 

Медицински факултети 

Институти за јавно здравље Србије Буџет Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.3.3. Унапређење спречавања и 

сузбијања хроничних незаразних 

болести и повреда 

 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.3.3. 
Унапређена програмска здравствена заштита у 

области спречавања и сузбијања, као и раног 

откривања колоректалног карцинома, карцинома 

дојке и карцинома грлића материце и спроводи 

се континуирано. 

- Извештаји о спровођењу Националних 

програма за рано откривање колоректалног 

карцинома (НПРОКК), карцинома дојке; 

(НПРОКД) и превенцију карцинома грлића 

материце (НППКГМ); 

- Унапређен обухват скринингом за рано 

откривање колоректалног карцинома, 

карцинома дојке и карцинома грлића 

материце за 40%. 

2019. година и даље 

 

 

 

2026. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.3.3.1. 

Евалуација Националних 

програма за рано откривање 

колорек- талног карцинома 

(НПРОКК), карцинома дојке 

(НПРОКД) и превенцију 

карцинома грлића материце 

(НППКГМ) 

2018.-2020. 

 

Утврђен степен 
достигнућа 

програмских 

циљева НПРОКК,  
НПРОКД и 

НППКГМ    

Извештаји о 
спровођењу 

НПРОКК, 

НПРОКД и 
НППКГМ 

Интернет страница 
Института за јавно 

здравље Србије 

 
 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти за онкологију; 
Институти за јавно здравље 

Србије; 

Институти и заводи за јавно 
здравље; 

Домови здравља 

Буџет Републике Србије 

4.3.3.3.2. 

Израда програмских 

докумената у области раног 

откирвања (скрининга) 

водећих малигних болести, за 

период после 2020. године 

2020-2021 Сачињени 
програмски 

документи у 

области скрининга 
водећих малигних 

болести 

Програмски 
документи у 

области 

скрининга 
водећих 

малигних 

болести 

Службени гласник 
Републике Србије 

Институт зајавно здравље 
Србије, Институт за 

онкологију, Медицински 

факултет 

Институт за јавно здавље Србије Буџет Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.3.3. Унапређење спречавања и 

сузбијања хроничних незаразних 

болести и повреда 

 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.3.4. 
Усвојен Национални програм превенције повреда 

- Оснивачки документ радне групе 

 

- Документ НППП 

 

- Извештај о спровођењу НППП 

2018.година 

 

2019. година 

 

2026. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.3.4.1. 

Оснивање радне групе за 

израду  Националног 

програма превенције повреда 

(НППП) 

2018. 

година 

Основана Радна  

група за израду  

НППП 

Оснивачки 

акт Радне 

групе за 
израду 

НППП 

Оснивачки 

акт Радне 

групе за 
израду 

НППП 

Министарство надлежно 

за послове здравља, 

Остала релевантна министарства 

Институти и заводи за јавно 

здравље, Агенција за безбедност, 
удржења грађана 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.3.4.2. 

Израда и усвајање НППП  

2019. 

година 

Усвојен НППП  Документ 
НППП  

 

Службени 
гласник  Републике 

Србије 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Остала релевантна министарства 
институти/заводи за јавно 

здравље, Агенција за безбедност, 

удржења грађана 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.3.4.3. 

Примена и праћење 

спровођења НППП 

2020-2026. 

година 

Примена НППП Учесталост 

повређивања у 

популацији  

Извештај о 

спровођењу НППП 

Институти и заводи за 

јавно здравље 

Министарство 

здравља  Републике Србије , 

остала релевантна министарства, 
здравствене установе 

  

Буџет Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.3.4. Спречавање и сузбијање 

професионалних болести, болести у 

вези с радом и повреда на раду 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.4.1. 

Koнтинуирано унапређивање евиденције 

професионалних болести и повреда, као и 

њихово спречавање и сузбијање 

- Имплементиран електронски регистар повреда 

на раду; 

- Имплементиран електронски регистар 

професионалних болести; 

- Израђен и имплементиран Национални 

програм спречавања и сузбијања; 

професионалних болести, болести у вези с радом и 

повреда на раду 2020.-2026. 

До 2026. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.4.1.1. 

Усаглашавање 

дефиниције повреде на 

раду и професионалног 

обољења у Закону о 

Пензисјко инвалидском 

осигурању и Закону о 

здравственом осигурању 

2019.године Усаглашена 

дефиниција повреде 

на раду и 
професионалног 

обољења 

Измењени 

закон о 

Пензијско 
инвалидском 

осигурању 

Службени гласник 

Републике Србије 

Министарства надлежна 

за послове здравља, рада 

и социјалне политике  

Институт за медицину рада 

Србије, Институт за јавно 

здравље Србије, Управа за 
безбедност и здравље на раду 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.1.2. 

Имплементација 

електронског регистра 

повреда на раду 

2020.-2022. Електронски 

регистар повреда на 

раду 

Извештај о 

броју и 

структури 
повреда на 

раду у 

Републици 
Србији 

Извештај о броју и 

структури повреда 

на раду у 
Републици Србији 

Институт за јавно 

здравље Србије 

Министарства  надлежна за 

послове здравља, рада и 

социјалне политике, 
Институт за медицину рада 

Србије, Управа за безбедност и 

здравље на раду 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.1.3. 

Израда нове листе 

професионалних болести 

усаглашених са 

Европском унијом. 

2019.-2022. Нова листа 

професионалних 

болести 

Правилник о 

утврђивању 

професионалн
их болести 

Службени гласник 

Републике Србије 

Институт за медицину 

рада Србије 

Министарства надлежноа за 

послове здравља,  рада и 

социјалне политике, 
Институт за јавно здравље 

Србије, Управа за безбедност и 

здравље на раду 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.1.4. 

Израда критеријума и 

процедура за утврђивање 

професионалних болести 

2020.-2021. Критеријуми и 
процедуре за 

утврђивање 

професионалних 
болести 

Правилник 
Процедуре за 

утврђивање 

професионалн
их болести  

Службени гласник 
Републике Србије 

Институт за медицину 
рада Србије 

Министарства надлежна за 
послове здравља, рада и 

социјалне политике, 

Институт за јавно здравље 
Србије, Управа за безбедност и 

здравље на раду 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.1.5. 

Израда и имплементација 

електронског регистра 

професионалних болести 

2021.-2022. Електронски 
регистар 

професионалних 

болести 

Извештај о 
броју и 

структури 

професионалн
их болести у 

Републици 

Србији 

Извештај о броју и 
структури 

професионалних 

болести у 
Републици Србији 

Институт за јавно 
здравље Србије 

Министарства надлежна за 
послове здравља,  рада и 

социјалне политике, Институт за 

медицину рада Србије, Управа за 
безбедност и здравље на раду 

Буџет Републике Србије 
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4.3.4.1.6. 

Израда Националног 

програма спречавања и 

сузбијања 

професионалних болести, 

болести у вези с радом и 

повреда на раду 2019.-

2026. 

2019.године Национални 

програм 

спречавања и 
сузбијања 

професионалних 

болести, болести у 
вези с радом и 

повреда на раду 

2019.-2026. 

Усвојен 

Национални 

програм 

Публикован 

Национални 

програм 

Институт за медицину 

рада Србије 

Министарства надлежна за 

послове здравља, рада и 

социјалне политике, 
Институт за јавно здравље 

Србије, Управа за безбедност и 

здравље на раду 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.1.7. 

Имплементација 

Националног програма 

спречавања и сузбијања 

професионалних болести, 

болести у вези с радом и 

повреда на раду 2019.-

2026. 

2020.-2026. Смањење броја 

професионалних 
болести, болести у 

вези с радом и 

повреда на раду  

Број 

професионалн
их болести и 

повреда на 

раду 

Извештај о броју и 

структури повреда 
на раду у 

Републици Србији и 

Извештај о броју и 

структури 

професионалних 

болести у 
Републици Србији 

Министарства надлежна 

за послове здравља, рада 
и социјалне политике  

Институт за медицину рада 

Србије, Институт за јавно 
здравље Србије, Управа за 

безбедност и здравље на раду 

Буџет Републике Србије 

 

 

 
 

Специфични циљ:  

 

4.3.4. Спречавање и сузбијање 

професионалних болести, болести у 

вези с радом и повреда на раду 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.4.2. 
Усвојен Програм заштите запослених у зони 

јонизујућег и нејонизујућег зрачања, посебно у 

здравственим установама 

- Израђен и имплементиран Програм заштите 

запослених у зони јонизујућег и нејонизујућег 

зрачања, посебно у здравственим установама. 

До 2026. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.4.2.1. 

Израда Програма заштите 

запослених у зони 

јонизујућег и 

нејонизујућег зрачања, 

посебно у здравственим 

установама 

2021. -2022. Програм заштите 
запослених у зони 

јонизујућег и 

нејонизујућег 
зрачања, посебно у 

здравственим 

установама 

Програм 
постоји 

Правилници и 
планови 

здравствених 

установа 

Министарства надлежна 
за послове здравља, рада 

и социјалне заштите,  

Институт за медицину 
рада Србије 

Здравствене установе, 
Установе у којим постоје зоне 

јонизујућег и нејонизујућег 

зрачења 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.2.2. 

Имплементација 

Програма заштите 

запослених у зони 

јонизујућег и 

нејонизујућег зрачања, 

посебно у здравственим 

установама 

2023. и даље Запослени у зони 
јонизујућег и 

нејонизујућег 

зрачења су 
заштићени 

Примењене 
мере заштите 

Годишњи извештаји 
о акцидентима 

Министарства надлежна 
за послове здравља и рада 

Институт за медицину 

рада Србије 

Здравствене установе 
Установе у којим постоје зоне 

јонизујућег и нејонизујућег 

зрачења 

Буџет Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.3.4. Спречавање и сузбијање 

професионалних болести, болести у 

вези с радом и повреда на раду 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.3.4.3. 

Континуирано иновиран план за ванредне 

ситуације услед хемијских акцидената у радној 

средини (и ширења у животну средину) и услед 

дејства јонизујућег зрачења у радној и животној 

средини. 

- Ажурирани планови за ванредне ситуације услед 

хемијских акцидената у радној средини (и ширења 

у животну средину) и услед дејства јонизујућег 

зрачења у радној и животној средини; 

- Број хемијских инцидената на годишњем нивоу. 

2019. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.3.4.3.1. 

Анализа ситуације – 

провера планова за 

ванредне ситуације услед 

хемијских акцидената у 

радној средини (и ширења 

у животну средину) и 

услед дејства јонизујућег 

зрачења у радној и 

животној средини. 

2022. година Извештај о 

ситуацији у вези са 

ванредном 
ситуацијом услед 

хемијских 

акцидената у радној 
средини (и ширења 

у животну средину) 

и услед дејства 
јонизујућег зрачења 

у радној и животној 

средини. 

Позната 

ситуација у 

вези са 
заштитом од 

хемијских 

акцидената 

Институт за 

медицину рада 

Србије 

Министарства надлежна 

за послове здравља, рада, 

Сектор за ванредне 
ситуације Министарства 

унутрашњих послова, 

Институт за јавно 
здравље Републике 

Србије, 

Институт за медицину 
рада Србије 

 

Све установе под ризиком за 

хемијски инцидент 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.3.2. 
Супервизија праћења 

хемијских инцидената у 

радној средини (и ширења 

у животну средину) и 

дејства јонизујућег 

зрачења у радној и 

животној средини и по 

потреби иновирање 

планова 

2021. и даље Формирани тимови 
за супервизију 

 

Иновирани планови 

Планови и 
извештаји 

установа 

Институт за 
медицину рада 

Србије 

Министарства надлежна 
за послове здравља, рада,  

Сектор за ванредне 

ситуације Министарства 
унутрашњих послова, 

Институт за медицину 

рада Србије 

Све установе под ризиком за 
хемијски инцидент 

Буџет Републике Србије 

 

4.3.4.3.3. 
Извештавање о хемијским 

инцидентима у радној 

средини (и ширењу у 

животну средину) и 

дејству јонизујућег 

зрачења у радној и 

животној средини и 

примењене мере. 

2019. и даље Годишњи извештаји Смањен број 

инцидената 

Регистровани 
ниво 

јонизујућег 

зрачења у 
радној и 

животној 

средини 

База Института за 

јавно здравље 

Србије 
Институт за 

медицину рада 

Србије 

Министарства надлежна 

за послове здравља, рада 

и социјалне политике,  
Институт за јавно 

здравље Србије 

 

Све установе под ризиком за 

хемијски инцидент 
Буџет Републике Србије 
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Општи циљ 4.4: Развој акција промоције здравља у заједници 

 
Специфични циљ:  

 

4.4.1. Унапређење знања и 

понашања популације у вези са 

очувањем и унапређењем здравља 

и смањивањем фактора ризика 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.4.1.1. 

Знање и понашање популације у вези са здрављем 

биће унапређено 

4.4.1.2.  

Здравствено стање популације биће унапређено 

4.4.1.3. 

Спроводе се и евалуирају кампање промоције 

здравља у складу са приоритетима 

 - Публиковани извештаји  о анализи 

здравственог стања становништва; 

 

- Публиковани извештаји о анализи резултата 

посебних истраживања. 

Од 2018. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

 

4.4.1.1 1. 

Анализа спровођења 

здравственог васпитања у 

предшколским 

установама, основним и 

средњим школама 

 2018. година Резултати 

спровођења 

здравственог 
васпитања у 

предшколским 

установама, 
основним и 

средњим школама 

биће анализирани  

Извештај о 

спровођењу 

здравственог 
васпитања у 

предшколским 

установама, 
основним и 

средњим 

школама 

Документација - 

Извештај о 

спровођењу 
здравственог 

васпитања у 

предшколским 
установама, 

основним и 

средњим школама 

Министарстсво 

надлежно за послове 

просвете, науке и 
технолошког развоја, 

Министарство 

надлежно за послове 
здравља 

Институт за јавно здравље  

Србије, институти и заводи за 

јавно здравље, Завод за 
унапређивање образовања и 

васпитања 

 

Буџет Републике Србије 

 

4.4.1.1.2. 

Израда Програма 

здравственог васпитања у 

предшколским 

установама, основним и 

средњим школама 

2019. – 2020. Биће усвојен 

Програм 
здравственог 

васпитања у 

предшколским 
установама, 

основним и 

средњим школама 

 

Програм 

здравственог 
васпитања у 

предшколским 

установама, 
основним и 

средњим 

школама 

 

Подзаконски акт Интерсекторска 

републичка стручна 
комисија 

Министарстсва надлежна за 

послове просвете, науке и 
технолошког развоја, здравља, 

ЈЛС,  

Институт за јавно здравље  
Србије, институти и заводи за 

јавно здравље, Завод за 

унапређивање образовања и 

васпитања, 

организације цивилног друштва 

Буџет Републике Србије 

4.4.1.1.3. 

Имплементација, праћење 

и евалуација Програма 

здравственог васпитања у 

предшколским 

установама, основним и 

средњим школама 

 

 

2021. – 2026.  Резултати 
спровођења 

Програма 

здравственог 
васпитања у 

предшколским 

установама, 
основним и 

средњим школама 

биће евалуирани 

Извештај о 
спровођењу 

Програма 

здравственог 
васпитања у 

предшколским 

установама, 
основним и 

средњим 

школама 
 

Документација - 
Извештај о 

спровођењу 

Програма 
здравственог 

васпитања у 

предшколским 
установама, 

основним и 

средњим школама 
 

Просветне установе, 
здравствене установе,  

организације цивилног 

друштва  

Министарстсва надлежна за 
послове просвете, науке и 

технолошког развоја, здравља, 

ЈЛС,  
Институт за јавно здравље  

Србије, институти и заводи за 

јавно здравље, Завод за 
унапређивање образовања и 

васпитања, 

организације цивилног друштва 

Буџет Републике Србије 
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4.4.1.2.1. 

Анализа здравствено 

васпитног рада у 

здравственим установама 

 

 

2018. година  Резултати 

здравствено 

васпитног рада у 
здравственим 

установама 

биће анализирани 

Извештај о 

спровођењу 

здравствено 
васпитног рада у 

здравственим 

установама 

Документација - 

Извештај о 

спровођењу 
здравствено 

васпитног рада у 

здравственим 
установама 

Институт за јавно 

здравље  Србије, 

институти и заводи за 
јавно здравље 

Здравствене установе 

 

Буџет Републике Србије 

4.4.1.2.2. 

Дефинисање и усвајање 

мера  за унапређење 

здравствено васпитног 

рада у здравственим 

установама 

 

2019. година Мере  за 

унапређење 

здравствено 
васпитног рада у 

здравственим 

установама биће 
усвојене 

 

Листа мера за 

унапређење 

здравствено 
васпитног рада у 

здравственим 

установама  

подзаконски акт, 

водичи добре 

праксе 

Министарство 

надлежно за послове 

здравља, Институт за 
јавно здравље  Србије,   

институти и заводи за 

јавно здравље 

Здравствене установе 

 
Буџет Републике Србије 

4.4.1.2.3. 

Праћење  здравствено 

васпитног рада у 

здравственим установама 

 

2020. - 2026.  Здравствено 

васпитни рад у 

здравственим 
установама 

биће праћен и  

анализиран 

Извештај о 

спровођењу 

здравствено 
васпитног рада у 

здравственим  

установама 

Документација - 

Извештај о 

спровођењу 
здравствено 

васпитног рада у 

здравственим 
установама 

Институт за јавно 

здравље  Србије, 

институти и заводи за 
јавно здравље 

Здравствене установе 

 
Буџет Републике Србије 

4.4.1.3.1. 

Израда плана спровођења 

кампања промоције 

здравља  

 

2018. година План спровођења 

кампања промоције 
здравља биће 

израђен 

 

План спровођења 

кампања 
промоције 

здравља 

Документ Плана Министарство 

надлежно за послове 
здравља, информисања 

и друга ресорна 

министарства, 
Институт за јавно 

здравље  Србије, 

Заводи и институти за јавно 

здравље, здравствене установе 
Буџет Републике Србије 

4.4.1.3.2. 

Спровођење и евалуација 

кампања промоције 

здравља  

 

2019. – 2026.  Резултати 

спровођења 
кампања промоције 

здравља биће 

евалуаирани  

Извештај о  

спровођењу 
кампања 

промоције 

здравља 

Документација - 

Извештај о 
спровођењу 

кампања промоције 

здравља 

Институт за јавно 

здравље  Србије, 
институти и заводи за 

јавно здравље, 

представници мас 
медија 

Здравствене и друге установе, 

организације цивилног друштва 
 

Буџет Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.4.2. Унапређење партнерства и 

друштвене укључености за здравље 

у локалној заједници – примена 

механизама за интегрисано 

управљање 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.4.2.1. 

У свим јединицама локалне самоуправе основани 

су и функционишу савети за здравље у складу са 

законом, до 2020. године 

4.4.2.2. 

Сви савети за здравље утврђују предлог плана 

јавног здравља на локалном нивоу, до 2019. 

године, а од 2020. прате годишње спровођење 

плана кроз посебне програме из области јавног 

здравља  

- Постојање функционалних Савета за здравље у 

свим јединицама локалне самоуправе; 

 

- Усвојени и примењени Планови јавног здравља 

на нивоу јединица локалне самоуправе. 

2020. године 

 

 

 

2020. година и даље. 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.4.2.1.1. 

Оснивање  Савета за 

здравље у јединицама 

локалних самоуправа 

2018.-2019. До 2019. године све 

јединице локалне 

самоуправе имају 
основане Савете за 

здравље 

Број 

основаних 

Савета за 
здравље 

Акт о оснивању  ЈЛС У складу са законом Буџет  ЈЛС  

 

4.4.2.2.1. 

Израда предлога планова 

јавног здравља за 

јединице локалних 

самоуправа 

2018. – 2019. До 2019. године све 

јединице локалне 

самоуправе имају 
усвојене предлоге 

планове јавног 

здравља 

Број усвојених 

локалних 

планова јавног 
здравља 

Извештај о раду 

савета за здравље 

Савети за здравље Институти и заводи за јавно 

здравље, друге здравствене 

установе, организације цивилног 
друштва 

Буџет  ЈЛС  

4.4.2.2.3. 

Праћење спровођења 

планова јавног здравља  

јединица локалних 

самоуправа 

Од 2020. 

годишње 

Од 2020. године све 
јединице локалне 

самоуправе 

спроводе планове 
јавног здравља 

Број 
имплементира

них програма 

јавног здравља 
у складу са 

планом 

Извештај о раду 
савета за здравље 

Савети за здравље Институти и заводи за јавно 
здравље 

Буџет  ЈЛС  

 

 

Специфични циљ:  

 

4.4.3. Развој и оснаживање мреже 

окружења која подржавају здравље 

и здраве изборе 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.4.3.1. Континуирано ће се унапређивати програм 

Здрав вртић са применом у најмање 45% 

предшколских установа, до 2026. године; 

4.4.3.2. Континуирано ће се унапређивати програм 

Здрава школа са применом у најмање 30 % 

основних и 20% средњих школа до 2026. године; 

4.4.3.3. Континуирано ће се унапређивати програм 

Здрав град  са обухватом од најмање 10 градова до 

2026. године. 

- Број успостављених окружења која подржавају 

здравље и здраве изборе. 

2019. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 
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4.4.3.1.1. 
Евалуација програма 

Здрав вртић 

2019. година Резултати 

спровођења 

програма Здрав 

вртић биће 
евалуирани 

 

Извештај о 

спровођењу 

програма Здрав 

вртић 

Документација- 

Извештај о 

спровођењу 

програма Здрав 
вртић   

Институти и заводи за 

јавно здравље 

ЈЛС, предшколске установе Буџет Републике Србије  

 

Буџет ЈЛС 

4.4.3.1.2. 
Дефинисање мера  за 

унапређење програма 

Здрав вртић 

2019. година Мере  за 
унапређење 

програма Здрав 

вртић биће 
дефинисане 

 

Листа мера за 
унапређење 

програма Здрав 

вртић 

Документација Министарство 
надлежно за послове 

здравља, просвете, 

науке и технолошког 
развоја, Институт за 

јавно здравље  Србије,  

институти и заводи за 
јавно здравље 

ЈЛС, предшколске установе  Буџет Републике Србије  

 

Буџет ЈЛС 

4.4.3.1.3. 
Имплементација, праћење 

и евалуација програма 

Здрав вртић 

2020.-2026.  Програм Здрав 

вртић биће 
имплементиран у 

45% предшколских 

установа 

Број 

предшколских 
установа у 

којима се 

спроводи 
програм Здрав 

вртић 

Документација- 

Извештај о 
спровођењу 

програма Здрав 

вртић   

Предшколске установе  ЈЛС, институти и заводи за јавно 

здравље, друге здравствене 
установе 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет ЈЛС 

4.4.3.2.1. 
Израда и усвајање  

програма Здрава школа 

2019-2020.  Програм Здрава 

школа биће усвојен 

Програм Здрава 

школа 

Документација Министарстсва 

надлежна за послове 
просвете, науке и 

технолошког развоја, 

здравља, Институт за 
јавно здравље Србије, 

институти и заводи за 

јавно здравље, Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

Просветне установе Буџет Републике Србије 

 

Буџет  ЈЛС  

4.4.3.2.2. 
Имплементација, праћење 

и евалуација програма 

Здрава школа 

2020. – 2026.  Програм Здрава 

школа биће 

имплементиран у 30 
% основних и 20% 

средњих школа 

Извештај о 

спровођењу 

Програма Здрава 
школа 

Документација - 

Извештај о 

спровођењу 
Програма Здрава 

школа 

Просветне установе, 

институти и заводи за 

јавно здравље 

Министарстсва надлежна  за 

послове просвете, науке и 

технолошког развоја, здравља, 
Институт за јавно здравље 

Србије, Завод за унапређивање 

образовања и васпитања 

Буџет Републике Србије  

 

 Буџет  ЈЛС  

 

4.4.3.3.1. 

Евалуација  програма 

Здрав град 

2018. година Резултати 

спровођења 

програма Здрав 
град биће 

евалуирани 

Извештај о 

спровођењу 

програма Здрав 
град 

Документација- 

Извештај о 

спровођењу 
програма Здрав град 

ЈЛС Институти и заводи за јавно 

здравље 
Буџет  ЈЛС 

4.4.3.3.2. 
Дефинисање мера  за 

унапређење програма 

програма Здрав град 

2019. година Мере  за 

унапређење 

програма Здрав 
град биће 

дефинисане 

 

Листа мера за 

унапређење 

програма Здрав 
град 

Документација ЈЛС Институти и заводи за јавно 

здравље 
Буџет  ЈЛС  

4.4.3.3.3. 
Имплементација, праћење 

и евалуација програма 

Здрав град 

2020.-2026.  Програм  Здрав 

град биће 

имплементиран у 
најмање 10 градова 

Број градова у 

којима се 

спроводи 
програм Здрав 

град 

Документација- 

Извештај о 

спровођењу 
програма Здрав град 

ЈЛС  Институти и заводи за јавно 

здравље 
Буџет  ЈЛС  
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Општи циљ 4.5: Подршка развоју доступне, ефикасне и квалитетне здравствене заштите 
 

Специфични циљ:  

 

4.5.1. Унапређење доступности и 

приступачности здравствене 

службе 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.1. 

Анализиран важећи План мреже здравствених 

установа и усвојен нови прилагођен актуелним 

здравственим потребама становништва 

Републике Србије  

- Анализа важећег Плана мреже здравствених 

установа; 

 - Усвојен нови План мреже здравствених 

установа. 

2018. године 

 

2019. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.1.1.1. 

Анализирање важећег 

Плана мреже 

здравствених установа 

2019. година Анализирани 

важећи План мреже 
здравствених 

установа 

Публикована 

анализа 
важећег Плана 

мреже 

здравствених 
установа 

Публикација са 

анализом важећег 
Плана мреже 

здравствених 

установа 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, Медицински факултети   
Буџет Републике Србије 

4.5.1.1.2. 

Усвајање новог Плана 

мреже здравствених 

установа  

2018. година Усвојен нови План 

мреже здравствених 
установа   

Публикован 

нови План 
мреже 

здравствених 

установа    

Публикација са 

новим Планом 
мреже здравствених 

установа  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље,  Медицински факултети  
Буџет Републике Србије  

 

 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.1.Унапређење доступности и 

приступачности здравствене 

службе  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.2. 

Анализиран важећи Правилник о ближим 

условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима 

здравствене службе и усвојен нови прилагођен 

оптимуму захтева здравствене службе  

- Анализа важећег Правилника; 

- Усвојен нови Правилник. 

2018. године 

2019. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.1.2.1. 

Анализирање важећег 

Правилника  

2018. година Анализирани 

важећи  Правилник 

Публикована 

анализа 
важећег 

Правилника  

Публикација са 

анализом важећег 
Правилника  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, здравствене установе, 
Медицински факултети   

Буџет Републике Србије 

4.5.1.2.2. 

Усвајање новог 

Правилника  

2019. година Усвојен нови 
Правилник  

Публикован 
нови 

Правилник  

Публикација са 
новим 

Правилником  

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље, здравствене установе, 

Медицински факултети   

Буџет Републике Србије  
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Специфични циљ:  

 

4.5.1. Унапређење доступности и 

приступачности здравствене 

службе 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.3.  
Усвојен национални план развоја здравствених 

кадрова у Републици Србији, заснован на 

потребама, до 2026. године 

- Број лекара на 100.000 становника; 

- Број сестара на 100.000 становника; 

- Број осталих здравствених радника на 100.000 

становника; 

- Структура здравствених кадрова на различитим 

нивоима здравствене заштите 

- Удео административног кадра у %. 

2026. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.1.3.1. 

Формирање радне групе за 

анализу здравствених 

кадрова 

2018. година Формирана група Број састанака 

групе 

Записници са 

састанака 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, здравствене установе, 

Медицински факултети   

Буџет Републике Србије 

4.5.1.3.2. 

Израда анализе потреба у 

здравственим кадровима 

до 2030. године 

2018.-2019.  Урађена анализа Публикована 

анализа 

Анализа доступна 

на интернет 

страници 
одговарајућих 

институција 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, здравствене установе, 

Медицински факултети   

Буџет Републике Србије  

4.5.1.3.3. 

Израда Националног 

плана развоја 

здравствених кадрова 

2020.-2021.  Ирађен Национални 
план 

Публикован 
План 

План доступан на 
интернет страници 

одговарајућих 

институција 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље, здравствене установе, 

Медицински факултети 

Буџет Републике Србије  

 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.1. Унапређење доступности и 

приступачности здравствене службе 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.4. 

Дефинисан основни пакет здравствених услуга 

на свим нивоима здравствене заштите  

- Дефинисан основни пакет здравствених услуга 

на примарном, секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите; 

- смањено упућивање у здравствене установе ван 

матичне филијале за 20%; 

- смањење плаћања “из џепа“ за здравствену 

заштиту за 30%. 

Од 2018. до 2019. 

 

2019. година и даље 

 

2026. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.1.4.1.  

Дефинисање основног пакета 

здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене 

заштите  

2018. година Дефинисан основни 

пакет здравствених 
услуга на 

примарном нивоу 

здравствене 
заштите  

 

  

Публикован 

основни пакет 
здравствених 

услуга на 

примарном 
нивоу 

здравствене 

заштите   

Публикација са 

основним пакетом 
здравствених услуга 

на примарном 

нивоу здравствене 
заштите  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

РФЗО, Институти и заводи за 

јавно здравље, здравствене 
установе,  Медицински 

факултети   

Буџет Републике Србије 

 

РФЗО 
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4.5.1.4.2.  

Дефинисање основног пакета 

здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене 

заштите  

2018. година Дефинисан основни 

пакет здравствених 

услуга на 
секундарном нивоу 

здравствене 

заштите  
  

Публикован 

основни пакет 

здравствених 
услуга на 

секундарном   

нивоу 
здравствене 

заштите      

Публикација са 

основним пакетом 

здравствених услуга 
на секундарном 

нивоу здравствене 

заштите  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

РФЗО, Институти и  заводи за 

јавно здравље,  Медицински 

факултети  

Буџет Републике Србије 

 

 РФЗО  

4.5.1.4.3.  

Дефинисање основног пакета 

здравствених услуга на 

терцијарном нивоу 

здравствене заштите  

2019. година Дефинисан основни 
пакет здравствених 

услуга на 

терцијарном нивоу 
здравствене 

заштите  

Публикован 
основни пакет 

здравствених 

услуга на 
терцијарном    

нивоу 

здравствене 

заштите      

Публикација са 
основним пакетом 

здравствених услуга 

на терцијарном 
нивоу здравствене 

заштите 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

РФЗО, Институти и заводи за 
јавно здравље,  Медицински 

факултети 

Буџет Републике Србије  

 

РФЗО 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.1. Унапређење доступности и 

приступачности здравствене службе 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.5.  
Обезбедиће се финансирање из буџета Републике 

Србије основног пакета здравствених услуга на 

свим нивоима здравствене заштите 

-- Финансирање основног пакета здравствених 

услуга на примарном, секундарном и 

терцијарном нивоу здравствене заштите; 

- смањено упућивање у зу ван матичне филијале; 

- смањење плаћања “из џепа“ за здравствену 

заштиту . 

Од 2019 до 2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.1.5.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2019. година Усвојена 
подржавајућа 

законска регулатива  

Публикована 
подржавајућа 

законска 

регулатива  

Публикација са 
подржавајућом 

законском 

регулативом  

Министарство здравља 
Репунлике Србије 

Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински 

факултети   

Буџет Републике Србије 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.1. Унапређење доступности и 

приступачности здравствене службе 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.6. 
Установиће се одржива подела рада међу 

здравственим установама  

- Повећање стопе коришћења здравствене 

службе; 

- Смањено упућивање у здравствене установе 

ван матичне филијале. 

2018. године 

 

2021. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 
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4.5.1.6.1. 

Консензус конференције  

2018. -2020.  Постигнут договор 

око  поделе рада 

међу здравственим 

установама  

Договорена 

подела рада 

међу 

здравственим 
установама  

Публикација са 

поделом рада међу 

здравственим 

установама  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, здравствене установе, 

РФЗО   

Буџет Републике Србије 

 

РФЗО 

4.5.1.6.2. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе  

2020. -2021.  Усвојена 

подржавајућа 

законска регулатива  

Публикована 

подржавајућа 

законска 
регулатива 

Публикација са 

подржавајућом 

законском 
регулативом 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, здравствене установе, 

РФЗО     

Буџет Републике Србије 

 

РФЗО  

 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.1. Унапређење доступности и 

приступачности здравствене службе 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.7. 
Континуирано унапређивање доступности и 

приступачности здравствене службе за 

осетљиве популационе групе   

- Повећање стопе коришћења здравствене 

службе за осетљиве популационе групе; 

-Смањење упућивања у здравствене установе 

ван матичне филијале; 

-Смањење плаћања “из џепа“; 

-Једнака доступност и приступачност 

здравствене службе за осетљиве популационе 

групе и осталу популацију. 

2026. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.1.7.1. 

Континуирано унапређивање 

физичке приступачности 

здравствене службе за осетљиве 

популационе групе (грађевинска  

и архитектонска решења, 

увођење мобилних амбуланти) 

2018. -2026.  Елиминација 

физичке 
неприступачнос

ти здравствене 

службе за 
осетљиве 

популационе 

групе   
 

  

Једнака  

физичка 
приступачност 

здравствене 

службе за 
осетљиве 

популационе 

групе и осталу 
популацију  

Евиденција о 

урађеним 
решењима  

Здравствена установа  Министарство надлежно за 

послове здравља, РФЗО, ЈЛС 
Буџет Републике Србије 

 

РФЗО 

 

 ЈЛС  

 

 

 здравствене установе   

4.5.1.7.2.  

Континуирано унапређивање 

економске приступачности 

здравствене службе за осетљиве 

популационе групе   

2018. -2026.  Елиминација 

економске 
неприступачнос

ти здравствене 

службе за 
осетљиве 

популационе 

групе   
   

Једнака  

економска  
приступачност 

здравствене 

службе за 
осетљиве 

популационе 

групе и осталу 
популацију 

Евиденција о 

решењима 
(законска решења, 

економска давања, 

одлуке установа)  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Здравствене установе, ЈЛС, 

РФЗО 
Буџет Републике Србије, 

 

здравствене установе 

РФЗО 

ЈЛС 

4.5.1.7.3. 

Континуирано унапређење 

доступности и приступачности 

информацијама, вештинама за 

здрав живот и могућности 

здравог избора за осетљиве 

популационе групе  

2018.-2026.  Здрави избори 

осетљивих 
популационих 

група 

Здраво 

понашање 
осетљивих 

популационих 

група 

Евиденција о 

здравствено-
васпитном раду, мас 

медији 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Здравствене установе, масовни  

медији 
Буџет Републике Србије 

 

РФЗО 

 

 здравствене установе 

 

ЈЛС 
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Специфични циљ:  

 

4.5.1. Унапређење доступности и 

приступачности здравствене службе 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.1.8. 

Обезбеђена једнака доступност и приступачност 

здравствене службе за целокупно становништво  

- Једнаке стопе коришћења здравствене службе 

за целокупно становништво. 

2026. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.1.8.1. 

Све претходне активности  

2018-2026.  Достизање једнаке 

доступности и 
приступачности 

здравствене службе 

за целокупно 
становништво 

Једнака 

доступност и 
приступачност 

здравствене 

службе за 
целокупно 

становништво  

Сви претходни 

извори 
верификације  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Све претходне институције       Сви претходни извори 

финансирања  

 

Специфични циљ:  

 

4.5.2. Унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.2.1. 

Усвојиће се стандард квалитета свих нивоа 

здравствене заштите 

- Усвојени стандарди квалитета за све 

делатности на примарном, секундарном и 

терцијарном нивоу здравствене заштите 

2019. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.2.1.1. 

Консензус конференције о 

стандардима квалитета за све 

делатности на примарном, 

секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите 

2018. година Дефинисање 

стандарда квалитета 

за све делатности на 
свим нивоима 

здравствене 

заштите 
 

  

Дефинисани 

стандарди 

квалитета за 
све делатности 

на свим 

нивоима 
здравствене 

заштите 

Публикација са 

стандардима 

квалитета свих 
делатности на свим 

нивоима 

здравствене 
заштите  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, Медицински 

факултети, здравствене 
установе    

Буџет Републике Србије 

4.4.2.1.2. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018. година Усвојена 
подржавајућа 

законска регулатива 

Публикована 
подржавајућа 

законска 

регулатива 

Публикација са 
подржавајућом 

законском 

регулативом  

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље,  Медицински 

факултети  

Буџет Републике Србије  
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Специфични циљ:  

 

4.5.2. Унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.2.2. 

Усвојиће се нова Стратегија за стално 

унапређење квалитета здравствене заштите и 

безбедности пацијената 2020-2030. 

- Усвојена нова Стратегија за стално унапређење 

квалитета здравствене заштите и безбедности 

пацијената. 

2020. година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат  
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.2.2.1. 

Анализирање важеће 

Стратегије за стално 

унапређење квалитета 

здравствене заштите и 

безбедности пацијената  

2019. година Анализирана 

важећа Стратегија  

 

  

Публикована 

анализа 

важеће 

Стратегије  

Публикација са 

анализом важеће 

Стратегије 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, Медицински факултети   
Буџет Републике Србије 

4.5.2.2.2. 

Усвајање нове Стратегије 

2018. година Усвојена нова 
Стратегија  

Публикована 
нова 

Стратегија  

Публикација са 
новом Стратегијом  

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и а за јавно здравље,  
Медицински факултети, 

здравствене установе, РФЗО  

Буџет Републике Србије  

 

Специфични циљ:  

 

4.5.2. Унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.2.3. 

Спроводиће се, пратити и евалуирати Стратегија 

за стално унапређење квалитета здравствене 

заштите и безбедности пацијената 2020-2030. 

- Побољшање индикатора за стално унапређење 

квалитета здравствене заштите и безбедности 

пацијената. 

2021. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.2.3.1. 

Функционисање Комисије за 

стално унапређење квалитета 

здравствене заштите и 

безбедности пацијената у 

свакој здравственој установи 

 

4.5.2.3.2.  
Континуирано смањивање 

разлике у квалитету 

здравствених услуга  

2018. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.-2026.  

Побољшање 

индикатора за 

стално унапређење 
квалитета 

здравствене 

заштите и 

безбедности 

пацијената 

 
 

Уједначеност 

квалитета 
здравствених 

услуга  

Вредности 

индикатора  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Вредности 
индикатора  

Извештаји о 

сталном 

унапређењу 
квалитета 

здравствене 

заштите и 

безбедности 

пацијената 

 
 

 

Извештаји  

Здравствена установа 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Здравствена установа 

Институти и заводи за јавно 

здравље, Министарство надлежно 

за послове здравља, РФЗО  
 

 

 

 

 

 
Институти и заводи за јавно 

здравље, Министарство 

здрављава Републике Србије, 
РФЗО 

Здравствена установа, Буџет 

Републике Србије, РФЗО 

 
 

 

 

 

 

Здравствена установа, Буџет 
Републике Србије, РФЗО 

4.5.2.3.3. 

Унапређивање менаџмента 

листама чекања  

2018.-2026.  Мањи број 

процедура/интервен
ција  за које се воде 

листе чекања, мањи 

број пацијената који 
чекају и краће 

Број 

процедура/инт
ервенција  за 

које се воде 

листе чекања, 
Број 

Извештаји о 

сталном 
унапређењу 

квалитета 

здравствене 
заштите и 

Здравствена установа Институти и заводи за јавно 

здравље, Министарство надлежно 
за послове здравља, РФЗО    

Здравствена установа 

 

Буџет Републике Србије 

 

РФЗО  
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чекање на 

процедуре/интервен

ције     

пацијената на 

листи чекања, 

време чекања 
на  

процедуре/инт

ервенције    

безбедности 

пацијената  

4.5.2.3.4. 

Приоритетан и континуирани 

развој кадрова  

2018-2026.  Побољшање нивоа 

едукације  

Ниво 

едукације 

Сертификати о 

едукацијама 

Здравствена установа Институти и заводи за јавно 

здравље, Министарство надлежно 

за послове здравља, 

Здравствена установа 

Буџет Републике Србије 

4.5.2.3.5. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018-2026.  Усвојена 

подржавајућа 
законска регулатива 

Публикована 

подржавајућа 
законска 

регулатива  

Публикација са 

подржавајућом 
законском 

регулативом  

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и зза јавно здравље,  

Медицински факултети 
Буџет Републике Србије 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.2. Унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.2.4. 

Акредитоваће се све здравствене установе  

- Сертификат о акредитацији здравствене установе  До 2026. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.2.4.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018-2026.  Усвојена 
подржавајућа 

законска регулатива  

Публикована 
подржавајуће 

законске 

регулативе 

Публикација са 
подржавајућом 

законском 

регулативом 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети   

Буџет Републике Србије 

4.5.2.4.2. 

Спровођење поступака 

акредитације здравствене 

установе  

2018 -2026.  Акредитација 

здравствене 

установе на седам 
година 

Акредитована 

здравствена 

установа на 
седам година 

Сертификат о 

акредитацији 

здравствене 
установе на седам 

година 

Здравствена установа  Агенција за акредитацију 

здравствених установа   
Здравствена установа 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.2. Унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.2.5. 

Континуирано унапређивање процедуре за 

поштовање права пацијената   

- Смањени број притужби пацијената на 

непоштовање њихових права; 

-Већи број права пацијената. 

2018. -2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.2.5.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018.-2026.   
Усвојена  

подржавајућа 

законска регулатива  

 
Публикована  

подржавајуће 

законске 
регулативе 

 
Публикација са 

подржавајућом 

законском 
регулативом 

 
Министарство надлежно 

за послове здравља 

 
Институти и заводи за јавно 

здравље, Медицински факултети   

 

Буџет Републике Србије 
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4.5.2.5.2. 

Спровођење процедуре за 

поштовање права пацијената  

2018.-2026.  Потпуно 

спровођење 

процедуре за 
поштовање права 

пацијената    

Постојање 

процедуре за 

поштовање 
права 

пацијената  

Приговори 

пацијената на 

непоштовање права, 
постојање 

процедуре 

унутрашње провере 
квалитета рада 

Здравствена установа Министарство надлежно за 

послове здравља 

Буџет Републике Србије  

4.5.2.5.3. 

Праћење процедуре за 

поштовање права пацијената 

2018-20026.  Потпуно 

спровођење 
процедуре за 

поштовање права 

пацијената    

Постојање 

процедуре за 
поштовање 

права 

пацијената 

Приговори 

пацијената на 
непоштовање права, 

постојање 

процедуре 
унутрашње провере 

квалитета рада 

Здравствена установа Министарство надлежно за 

послове здравља 
Буџет Републике Србије 

4.5.2.5.4. 

Евалуација процедуре за 

поштовање права пацијената  

2018-2026.  Потпуно 

спровођење 

процедуре за 

поштовање права 
пацијената    

Постојање 

процедуре за 

поштовање 

права 
пацијената 

Приговори 

пацијената на 

непоштовање права, 

постојање 
процедуре 

унутрашње провере 

квалитета рада 

Здравствена установа Министарство надлежно за 

послове здравља 
Буџет Републике Србије 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.2. Унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.2.6. 

Примена подстицајних механизама финансирања 

здравствене службе заснованих на 

критеријумима квалитета и ефикасности  

- Начин финансирања на основу квалитета и 

ефикасности рада 

2021. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.2.6.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2021.-2022.   Усвојена  

подржавајућа 
законска регулатива 

Публикована  

подржавајуће 
законске 

регулативе 

Публикација са 

подржавајућом 
законском 

регулативом 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, Медицински факултети 
Буџет Републике Србије 

4.5.2.6.2. 

Примена финансирања 

здравствене службе 

заснованих на квалитетету и 

ефикасности рада 

2022.-2023.  Висина 
опредељених 

финансијских 

средстава у 

зависности од 

квалитета и 

ефикасности 
установе  

Показатељи 
квалитета и 

ефикасности 

рада, висина 

опредељених 

средстава 

Уговори  РФЗО са 
здравственим 

установама  

РФЗО Здравствене установе РФЗО 
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Специфични циљ:  

 

4.5.3. Унапређење ефикасности 

здравствене заштите  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.3.1. 

Процена здравствених технологија ће се 

институционализовати у свим здравственим 

установама и спроводиће се у процесу 

одлучивања за лекове, медицинску опрему, 

средства и процедуре   

- Процес одлучивања за лекове, медицинску 

опрему, средства и процедуре  

2019. -2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.3.1.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018 година Усвојена  
подржавајућа 

законска регулатива 

Публикована  
подржавајуће 

законске 

регулативе 

Публикација са 
подржавајућом 

законском 

регулативом 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети 

Буџет Републике Србије 

4.5.3.1.2. 

У процесу одлучивања за 

лекове, медицинска средства 

и процедуре у свим 

здравственим установама се 

користи процена 

здравствених технологија 

2018.-2026.  Искључиво 
коришћење процене 

здравствених 

технологија у 
одлучивању за 

лекове, медицинску 

опрему, средства и 
процедуре 

Начин 
одлучивања о 

лековима, 

медицинској 
опреми, 

средствима и 

процедури 

Одлука о лековима, 
медицинској 

опреми, средствима 

и процедури 

Здравствена установа Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети, 

Фармацеутски факултети, 

АЛИМС, РФЗО  

Буџет Републике Србије 

 

Здравствена установа 

4.5.3.1.3. 

Евалуација процеса 

одлучивања за лекове, 

медицинску, средства и 

процедуре  

2018.-2026.  Искључиво 
коришћење процене 

здравствених 

технологија у 
одлучивању за 

лекове, медицинску 
опрему, средства и 

процедуре 

Начин 
одлучивања о 

лековима, 

медицинској 
опреми, 

средствима и 
процедури 

Одлука о лековима, 
медицинској 

опреми, средствима 

и процедури 

Здравствена установа Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети, 

Фармацеутски факултети, 

АЛИМС, РФЗО 

Буџет Републике Србије 

 

Здравствена установа 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.3. Унапређење ефикасности 

здравствене заштите   

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.3.2. 

Формираће се Национална политика лекова, од 

2018. до 2021. године 

- Усвојена национална политика лекова 2018. -2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.3.2.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018.-2019.  Усвојена  
подржавајућа 

законска регулатива 

Публикована  
подржавајуће 

законске 

регулативе 

Публикација са 
подржавајућом 

законском 

регулативом 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти  и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети 

Буџет Републике Србије 
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4.5.3.2.2. 

Формирање националне 

политике лекова 

2019.-2021.  Систем формирања 

цена лекова, 

медицинске опреме 
и средстава 

усаглашен је са 

Европском унијом  

Систем 

формирања 

цена лекова, 
медицинске 

опреме и 

средстава 

Процедура 

формирања цена 

лекова, медицинске 
опреме и средстава 

РФЗО 

АЛИМС 

Министарство надлежно за 

послове здравља, произвођачи 

лекова, медицинске опреме и 
средстава  

Министарство надлежно за 

послове здравља 

 

 Произвођачи лекова 

медицинске опреме и средстава 

 РФЗО 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.5.3. Унапређење ефикасности 

здравствене заштите  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.5.3.3. 

Континуирано ће се развијати нови (у просеку 

три водича годишње) и ревидирати постојећи 

водичи добре клиничке праксе (у просеку два 

водича годишње) 

- Три нова водича годишње;  

- Два ревидирана водича годишње. 

2019. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.5.3.3.1. 

Развијање нових водича добре 

клиничке праксе  

2019.-2026.  Три нова водича 
годишње 

Број нових 
водича 

годишње 

Публикација водича  Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети, 

здравствене установе, РФЗО 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

4.5.3.3.2.  

Ревизија постојећих водича 

добре клиничке праксе  

2018-2026.  Два водича 
годишње  

Број 
ревидираних 

водича 

годишње  

Публикација водича Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети, 

здравствене установе, РФЗО 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

4.5.3.3.3.  

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018. година Усвојена  
подржавајућа 

законска регулатива 

Публикована  
подржавајуће 

законске 

регулативе 

Публикација са 
подржавајућом 

законском 

регулативом 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље, Медицински факултети 

Буџет Републике Србије 

4.5.3.3.4.  

Примена водича добре 

клиничке праксе  

2018.-2026.  Клиничка примена 
водича  

Показатељ 
примене 

водича  

Медицинска 
документација и 

евиденција 

Здравствена установа Министарство надлежно за 
послове здравља, Медицински 

факултети, стручна удружења 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

4.5.3.3.5.  

Евалуација примене водича 

добре клиничке праксе  

2018.-2026.  Потпуна примена 
водича добре 

клиничке праксе 

Показатељ 
примене 

водича 

Медицинска 
документација и 

евиденција 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Здравствене установе, 
Медицински факултети, 

здравствене установе, стручна 

удружења 

Министарство надлежно за 

послове здравља 
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Општи циљ 4.6: Развој система јавног здравља заснованог на доказима из истраживања 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.6.1. Развој и оснаживање кадрова у 

систему јавног здравља Републике 

Србије унапређивањем компетенција 

према Европском акционом плану за 

јачање јавноздравствених капацитета 

и услуга 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.1.1. 

Обављена анализа јавноздравствених кадрова, 

дефинисан и усвојен План потреба за 

јавноздравственим кадровима у установама из 

Плана мреже здравствених установа Републике 

Србије. 

- Структура јавноздравствених кадрова; 

- Обезбеђеност на 100.000 становника (и 

број становника на једног; 

јавноздравственог радника према 

класификацији СЗО). 

2019.-2021. 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.1.1.1. 

Прикупљање података о 

јавноздравственим кадровима 

у здравственим установама из 

Плана мреже према методоу и 

водичу СЗО 

2018. година Ажурирана база 
података према 

методу СЗО 

Приступачнос
т и 

оперативност 

базе 

База података Институт за јавно 
здравље Србије 

Медицински факултети, остали 
институти и заводи за јавно 

здравље 

Пројекти СЗО, ЕУ и УН  

 

Буџет Републике Србије 

4.6.1.1.2 

Прикупљање података о 

јавноздравственим кадровима 

у здравственим установама из 

осталих подсистема (јавних/ 

државних и приватних, 

владиних и невладиних) 

2018. година Ажурирана база 

података према 

методу СЗО 

Приступачнос

т и 

оперативност 
базе 

База података Институт за јавно 

здравље Србије 

Медицински факултети, остали 

институти и заводи за јавно 

здравље 

Пројекти СЗО, ЕУ и УН  

 

Буџет Републике Србије 

4.6.1.1.3. 

Писање извештаја  

2018. година Извештај Доступност 
извештаја 

Извештај Институт за јавно 
здравље Србије 

Медицински факултети, остали 
институти и заводи за јавно 

здравље 

Пројекти СЗО, ЕУ и УН  

 

Буџет  Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.6.1. Развој и оснаживање кадрова у 

систему јавног здравља Републике 

Србије унапређивањем компетенција 

према Европском акционом плану за 

јачање јавноздравствених капацитета 

и услуга 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.1.2. 

Усвојене измене Правилника о ближим условима 

за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима 

здравствене службе, тако да међу запосленима 

буду наведена сва одговарајућа занимања за 

обављање послова јавног здравља 

- Имплементиран Правилник; 

- Имплементиране измене у одговарајућим 

прописима који обезбеђују имплементацију. 

2019.-2020. 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.1.2.1. 

Формирање радне групе за 

усаглашавање и измене 

Правилника тако да се на 

одговарајући начин 

препознају сви 

јавноздравствени кадрови 

2018. година Измењен 

Правилник у чијим 
члановима су 

препозната сви 

одговарајући 
јавноздравствени 

кадрови 

Примењен 

измењен 
Правилник 

Правилник Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, 
Медицински факултети 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 

4.6.1.2.2. 

Усвајање измена Правилника 

2019. година Усвојене измене 

Правилника у чијим 
члановима су 

препозната сви 

одговарајући 
јавноздравствени 

кадрови 

Примењен 

измењен 
Правилник 

Правилник Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље 
Представници здравствених 

установа на свим нивоима 

(домова здравља, болница, итд) 
Медицински факултети 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 

4.6.1.2.3. 

Усвајање предлога измена 

осталих прописа (пр: 

Каталози радних места и 

звања у јавном сектору) 

2019. година Усвојене измене 
осталих прописа у 

којима су 

препозната сви 
одговарајући 

јавноздравствени 

кадрови 

Примењени 
остали 

прописи 

Остали прописи Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 
здравље 

Медицински факултети 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 
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Специфични циљ:  

 

4.6.1. Развој и оснаживање кадрова у 

систему јавног здравља Републике 

Србије унапређивањем компетенција 

према Европском акционом плану за 

јачање јавноздравствених капацитета 

и услуга 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.1.3. 

Усвојени петогодишњи планови усавршавања 

кадрова путем акредитованих академских 

програма из јавног здравља и акредитованих 

курсева континуиране едукације у свим 

здравственим установама из Плана мреже 

здравствених установа Републике Србије 

- Удео установа из Плана мреже које имају 

усвојене планове; 

- Нови и унапређени постојећи програми из јавног 

здравља (мастер, докторске студије); 

-Удео јавноздравствених програма континуиране 

едукације у свим акредитованим програмима од 

стране Здравственог савета Србије. 

2020.-2026. 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.1.3.1. 

Инструктажа за тимове 

стручних савета установа о 

изради плана 

2020. година Обучени тимови за 
планирање 

Број тимова Документација 
установа 

Министарство надлежно 
за послове здравља 

Институти и  заводи за јавно 
здравље 

Медицински факултети 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 

4.6.1.3.2. 

Усвојени петогодишњи 

планови 

2026. година Петогодишњи план 

усавршавања 

Број усвојених 

планова 

Документација 

установе 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно 

здравље, 
све одговарајуће институције из 

Плана мреже 

Медицински факултети 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 
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Специфични циљ:  

 

4.6.1. Развој и оснаживање кадрова у 

систему јавног здравља Републике 

Србије унапређивањем компетенција 

према Европском акционом плану за 

јачање јавноздравствених капацитета 

и услуга 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.1.4. 

Усавршени кадрови из завода и института јавног 

здравља, домова здравља и других здравствених 

установа на основу петогодишњег плана, и 

кадрова институција изван система здравствене 

заштите путем акредитованих академских 

програма из јавног здравља и акредитованих 

курсева континуиране едукације. 

- Годишњи број полазника који су се уписали и 

који су стекли диплому академског програма из 

области јавног здравља, према програмима и 

институцијама у којима раде; 

- Годишњи број полазника из невладиног сектора 

који су завршили програме континуиране 

едукације из специфичних области јавног 

здравља; 

-Структура програма континуиране едукације из 

области јавног здравља; 

- Формиране нове наставне базе. 

2018. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Извори финансирања 
Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.1.4.1. 

Промоција и извођење 

академских програма, 

развијање програма за 

акредитацију у академским 

институцијама где још нису 

установљени (мастер јавног 

здравља), унапређивање где 

постоје и увођење нових 

2021. година и 

даље 

Нови програми 

(мастер јавног 

здравља) и 
унапређени 

постојећи 

Број 

димпломирани

х студената 
годишње 

Документација 

академских 

институција и 
Комисије за 

акредитацију и 

проверу квалитета 

Академске институције Академске институције, 

Институти и  заводи за јавно 

здравље 

Пројекти ЕУ 

 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 

 

Средства полазника 

4.6.1.4.2. 

Промоција и извођење нових 

програма континуиране 

едукације који прате 

компетенције препоручене од 

стране СЗО и Европског 

удржења школа јавног 

здравља (ASPHER) 

2018.  година 

и даље 

Нови програми 
континуиране 

едукације (стручни 

састанци, курсеви, 
симпозијуми и 

конгреси) 

Број полазника Документација 
организатора и 

Здравственог савета 

Србије 

Здравствени савет  
Републике Србије 

Академске институције, 
Институт и заводи за јавно 

здравље, 

зравствене установе, удружења 
грађана и остали организатори 

програма континуиране 

едукације 

Организатори програма 

континуиране едукације  

4.6.1.4.3. 

Контрола квалитета и 

организатора програма 

континуиране едукације из 

јавног здравља 

2018.  година 

и даље 

Унапређени 

програми 

Извештај о 

контроли 

Документација 

Здравственог савета 

Србије, комора и 
органзатора 

континуиране 

едукације 

Здравствени савет  

Републике Србије 

Академске институције, 

Институти и заводи за јавно 

здравље 

Здравствени савет  Србије 

 

Коморе здравствених 

радника 

4.6.1.4.4. 2018. година  

и даље 

Нове наставне базе Оперативна 

наставна база 

Статут установе у 

којој се формира 

база, 

Академске институције Академске институције, 

Институти и заводи за јавно 

здравље, 

Пројекти ЕУ 
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Преиспитивање потреба и 

формирање нових наставних 

база према потребама 

Документација 

наставне базе 

здравствене установе из Плана 

мреже и остале 

Специфични циљ:  

 

4.6.1. Развој и оснаживање кадрова у 

систему јавног здравља Републике 

Србије унапређивањем компетенција 

према Европском акционом плану за 

јачање јавноздравствених капацитета 

и услуга 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.1.5. 

Успостављена формална сарадња академских 

институција са институцијама државне управе, 

институтима и заводима за јавно здравље, 

осталим институцијама и удружењима грађана на 

развоју нових компетенција заснованих на 

изазовима јавног здравља и потребама 

запослених у јавном здрављу. 

- Формиран Национални савет за јавно здравље; 

- Потписани уговори о сарадњи; 

- Имплементиране заједничке активности. 

2018. године  и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција 
Институције које учествују 

 

4.6.1.5.1. 

Формирање Националног 

савета за јавно здравље и 

планирање деловања према 

Закону о јавном здрављу 

2018. година Формиран  

Нацинални савет за 

јавно здравље 

Усвојен 

Пословник о 

раду 
Националног 

савета за јавно 

здравље 

Документација 

Националног савета 

за јавно здравље 

Министарство надлежно 

за послове здравља  

Остала министарства 

 

 
Академске институције, 

 

Институти и заводи за јавно 
здравље 

 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 

4.6.1.5.2. 

Анализа институција које 

треба да непосредно сарађују 

у испуњавању циљева 

политике „Здравље 2020“ и 

постављање приоритета у 

склапању сарадње 

2018. година Мапиране 

институције 

Извештај и 

мапа 

Документација 

Националног савета 

за јавно здравље 

Национални савет за 

јавно здравље 

Академске институције, 

Институти и заводи за јавно 

здравље, 
здравствене установе из Плана 

мреже и остале 

Буџет  Републике Србије у 

склопу редовног посла 

4.6.1.5.3. 

Формирање тима у склопу 

Националног савета за јавно 

здравље који ће припремити 

специфичне уговоре о 

сарадњи и пратити/ 

стимулисати мултисекторску 

сарадњу институција 

2019. година и 

даље 

Припремљени 
уговори 

Потписани 
уговори о 

сарадњи, 

Успостављен
и заједнички 

програми 

јавног 
здравља на 

националном 

и локалном 
нивоу 

Документација 
Националног савета 

за јавно здравље 

Национални савет за 
јавно здравље 

Академске институције, 
Институти и заводи за јавно 

здравље, 

здравствене установе из Плана 
мреже и остале 

Пројекти ЕУ и после буџет  
Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.6.2. Развој простора, опреме и 

информационог система института 

и завода за јавно здравље  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.2.1. 

Све делатности института и завода за јавно 

здравље биће акредитоване  

- Све делатности института и завода за јавно здравље 

су акредитоване  

2018. -2026.  

 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.2.1.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018.-2026.   Усвојена  

подржавајућа 

законска регулатива 

Публикована  

подржавајуће 

законске 
регулативе 

Публикација са 

подржавајућом 

законском 
регулативом 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и заводи за јавно здравље, 

Медицински факултети 
Буџет Републике Србије 

4.6.2.1.2. 

Спровођење поступака 

акредитације института и 

завода за јавно здравље 

2018.-2026.  Акредитација свих 
делатности 

института и завода 

за јавно здравље  

Акредитоване 
све делатности 

института и 

завода за јавно 
здравље  

Сертификат о 
акредитацији 

института и завода 

за јавно здравље  

Здравствена установа Агенција за акредитацију 
здравствених установа 

Здравствена установа 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.6.2. Развој простора, опреме и 

информационог система института 

и завода за јавно здравље  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.2.2. 

Биће потпуно развијен информациони систем 

јавног здравља у институтима и заводима за 

јавно здравље  

- Употребљив и одржив информациони систем јавног 

здравља у институтима и заводима за јавно здравље. 

2018.-2021.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.2.2.1. 

Обезбеђење подржавајуће 

законске регулативе 

2018.-2019.  Усвојена  

подржавајућа 
законска регулатива 

Публикована  

подржавајуће 
законске 

регулативе 

Публикација са 

подржавајућом 
законском 

регулативом 

Министарство надлежно 

за послове здравља 

Институти и аводи за јавно здравље, 

Медицински факултети 
Буџет Републике Србије 

4.6.2.2.2. 

Развијање информационог 

система јавног здравља у 

институтима и заводима 

за јавно здравље  

2018.-2026.  Потпуно развијен 
информациони 

систем јавног 

здравља у 
институтима и 

заводима за јавно 

здравље  

Степен развоја 
информационо

г система 

јавног здравља 
у институтима 

и заводима за 

јавно здравље  

Софтверски 
програм 

информационог 

система јавног 
здравља у 

институтима и 

заводима за јавно 
здравље  

Институти и заводи за 
јавно здравље 

Министарство надлежно за послове 
здравља, РФЗО, Медицински 

факултети 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

 

Здравствена установа 

 

РФЗО 
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4.6.2.2.3. 

Коришћење 

информационог система 

јавног здравља института 

и завода за јавно здравље  

2018.-2026.  Употребљив и 

одржив 

информациони 
систем јавног 

здравља у 

институтима и 
заводима за јавно 

здравље  

Употребљивос

т и одрживост 

информационо
г система 

јавног здравља  

института и 
завода за јавно 

здравље  

Публикације, 

пројекти, друге 

активности са 
информационим 

системом јавног 

здравља  

Институти и заводи за 

јавно здравље  

Министарство надлежно за послове 

здравља, РФЗО, Медицински 

факултети, ЈЛС, владине и невладине 
организације, приватна пракса, 

заинтересовани грађани 

Министарство надлежно за 

послове здравља 

институти и заводи за јавно 

здравље 

 

РФЗО 

 

Специфични циљ:  

 

4.6.2. Развој простора, опреме и 

информационог система института 

и завода за јавно здравље  

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.2.3. 

Институт за јавно здравље Србије “Др Милан 

Јовановић Батут” ће континуирано развијати 

комуникациони центар  

- Развијеност комуникационог центра у Институту за 

јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”. 

2018. -2026.  

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања 

Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.2.3.1. 

Развијање 

комуникационог  центра у 

Институту за јавно 

здравље Србије “Др 

Милан Јовановић Батут” 

2018-2026.  Развијен, 
употребљив и 

одржив 

комуникациони  
центар у Институту 

за јавно здравље 

Србије  

Степен 
развијености, 

употребљивос

ти и 
одрживости и 

комуникацион

ог центра у 

Институту за 

јавно здравље 

Србије  

 Документација о 
активностима и 

резултатима 

комуникационог 
центра у Институту 

за јавно здравље 

Србије   

Институт за јавно 
здравље Србије  

Министарство надлежно за послове 
здравља, РФЗО, Медицински 

факултети, здравствене установе, 

јединице управе  

Министарство надлежно за 

послове здравља 

 

Институт за јавно здравље 

Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.6.3. Успостављање одрживог 

финансирања завода и института 

за јавно здравље и фискалних 

подстицаја за јавно здравствене 

активности 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.6.3.1. 

Биће обезбеђено одрживо финансирање завода и 

института за јавно здравље; 

4.6.3.2. 

Унапређено финансирање програма од општег 

интереса; 

4.6.3.3. 

Имплементиран финансијски план за услуге које се 

уговарају са РФЗО; 

4.6.3.4. 

Имплементирано унапређење прописа којима се 

регулише финансирање текућих трошкова завода и 

института за јавно здравље; 

4.6.3.5. 

Имплементирано унапређење финансирање  ИЗЈЗ 

Србије из буџета; 

4.6.3.6. 

Биће обезбеђени фискални подстицаји за 

активности јавног здравља; 

4.6.3.7. 

Имплементирани законски прописи о финансирању 

програма јавног здравља на локалном нивоу; 

 

- Усвојени законски прописи у вези финансирања 

завода и института за јавно здравље; 

- Унапређено алоцирање средстава из буџета  

Републике Србије, јединица локалних самоуправа, 

РФЗО за рад завода и института за јавно здравље. 

2018. године 

 

 

2018-2026. 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.6.3.1.1. 

Формирање радне групе за 

унапређење начина 

финансирања завода и 

института за јавно здравље 

2018. година Формирана радна 

група  

Одлука о 

формирању 

радне групе 

Извештаји о раду 

радне групе  

Министарство 

надлежно за послове 

здравља 

РФЗО, ЈЛС, Институти и заводи за 

јавно здравље 
Буџет Републике Србије 

4.6.3.1.2. 

Прикупљање података и 

израда анализе о 

финансирању 

2018. година Доступни резултати 

о финансирању 

Анализа 

финансирања 

завода и 
института за 

јавно здравље 

Извештаји о раду 

радне групе 

Радна група Министарство надлежно за послове 

здравља, друга министарства, РФЗО, 

ЈЛС, Институти и заводи за јавно 
здравље  

Буџет Републике Србије 

4.6.3.1.3. 

Израда и усвајање 

препорука о финансирању 

2018. година Усвојене препоруке 

о финансирању 

Листа препорука Извештаји о раду 

радне групе 

Радна група Министарство надлежно за послове 

здравља, друга министарства, РФЗО, 
ЈЛС,Институти и заводи за јавно 

здравље  

Буџет Републике Србије 
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4.6.3.2.1. 

Израда буџетског плана за 

послове и задатке од 

општег интереса 

2018. година Алокација 

средстава у буџету  

Усвојен буџетски 

план 

Одлука о усвајању 

буџетског плана 

Влада Републике 

Србије 

Ресорна министарства  Буџет Републике Србије 

4.6.3.2.2. 

Имплементација 

буџетских планова кроз 

финансирање програма од 

општег интереса 

2018.-2026.  Повећање удела 

буџетских 
средстава у 

финансирању  

Годишњи 

планови 
имплементације 

програма од 

општег интереса 

Извештаји о 

реализацији 
планова  

Институти и заводи за 

јавно здравље 

Ресорна министарства Буџет Републике Србије 

4.6.3.3.1. 

Израда финансијског 

плана за услуге које се 

уговарају са РФЗО 

2018-2026.  Алокација 

средстава у 

финансијском 

плану РФЗО 

Усвојен 

финансијски 

план 

Одлука о усвајању 

финансијског плана 

РФЗО Институти и заводи за јавно здравље Буџет Републике Србије 

4.6.3.3.2. 

Имплементација 

финансијског плана за 

услуге које се уговарају са 

РФЗО 

2018-2026.  Повећање удела 

средстава РФЗО у 

финансирању 

Годишњи 

планови 

имплементације 
послова према 

уговору са РФЗО 

Извештаји о 

реализацији 

планова  

Институти и заводи за 

јавно здравље 

РФЗО Средства РФЗО 

4.6.3.4.1. 

Предлагање и усвајање 

прописа којима се 

регулише финансирање 

текућих трошкова 

2018. година Законски основ за 

унапређење 

финансирања 
текућих трошкова 

Усвојени 

прописи 

Службени гласник  

Републике Србије 

Влада Републике 

Србије 

Ресорна министарства Буџет Републике Србије 

4.6.3.4.2. 

Имплементација прописа 

којима се регулише 

финансирање текућих 

трошкова 

2018-2026.  Унапређење 
финансирања 

текућих трошкова 

Годишњи 
планови рада 

Извештаји о 
реализацији 

планова 

Институти и заводи за 
јавно здравље 

РФЗО Средства РФЗО 

4.6.3.5.1. 

Имплементација 

буџетских планова за 

финансирање  ИЗЈЗ 

Србије 

2018.-2026.  Потпуно 

финансирање ИЗЈЗ 

Србије из 
буџетских 

средстава 

Годишњи 

планови рада 

Извештаји о 

реализацији 

планова  

Институт за јавно 

здравље Србије 

Ресорна министарства Буџет Републике Србије 

4.6.3.6.1.  

Израда препорука за 

фискалне подстицаје за 

активности јавног здравља 

2018. година Усвојене препоруке  Листа препорука Извештаји о раду 
радне групе 

Радна група Ресорна министарства, Институти и 
заводи за јавно здравље  

Буџет Републике Србије 

4.6.3.6.2. Имплементација 

препорука за фискалне 

подстицаје за активности 

јавног здравља 

2018-2026.  Обезбеђење 
додатних средстава 

за финансирање 

Годишњи 
планови рада  

Извештаји о 
реализацији 

планова  

Институти и заводи за 
јавно здравље 

Ресорна министарства Буџет Републике Србије 

 

4.6.3.7.1. 

Израда и усвајање 

2018. година Унапређење 

одговорности 

локалних 

Усвојени 

прописи 

Службени гласник 

Републике Србије 

Влада Републике 

Србије 

Ресорна министарства Буџет Републике Србије 
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законских прописа о 

финансирању програма 

јавног здравља на 

локалном нивоу 

самоуправа за 

програме јавног 

здравља 

4.6.3.7.2. 

Имплементација 

законских прописа о 

финансирању програма 

јавног здравља на 

локалном нивоу 

2018-2026. Унапређење 
финансирања 

програма јавног 

здравља на 
локалном нивоу 

Локални 
програми јавног 

здравља 

Извештаји локалних 
самоуправа и савета 

за здравље 

ЈЛС Институти и заводи за јавно здравље Буџет ЈЛС 

 

 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.6.4. Оснаживање мреже завода и 

института за јавно здравље  

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.6.4.1. 

Биће унапређена координација у раду завода и 

института за јавно здравље 

 - Заједничке активности завода и института за јавно 

здравље. 

 

 

 

2018.-2026. 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.6.4.1.1. 

Израда и усвајање 

оперативног плана 

координације 

2018. година Креиран 

унапређени  модел 
координације  

Оперативни план 

координације 

Извештаји о раду 

радне групе  

Институти и заводи за 

јавно здравље  

Институти и заводи за јавно здравље  Буџет Републике Србије 

4.6.4.1.2. 

Имплементација 

оперативног плана 

координације 

2018. – 2026.  Унапређење 

ефикасности у раду  

Заједничке 

активности 

Извештаји о раду 

завода и института 
за јавно здравље 

Институти и заводи за 

јавно здравље  

Институти и заводи за јавно здравље  Буџет Републике Србије 

4.6.4.1.3. 

Праћење и евалуација 

спровођења оперативног 

плана координације 

2018. – 2026.  Предлог мера за 

континуирано 
унапређење 

Анализа 

спровођења 
оперативног 

плана 

координације 

Извештај Института 

јавно здравље 
Србије 

Институти и заводи за 

јавно здравље  

Институти и заводи за јавно здравље  Буџет Републике Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.6.5. Развој јавноздравствених 

истраживања и иновација 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.5.1 
Дефинисање и усвајање Националног програма 

за истраживања и развој у јавном здрављу, уз 

сарадњу академских институција, завода и 

института за јавно здравље, других институција 

изван система здравствене заштите и удружења 

грађана, до 2020. године; 

- Документ о оснивању Радне групе за 

дефинисање Националног програма за 

истраживања и развој у јавном здрављу 

(НПИРЈЗ); 

- Документ Националног програма за 

истраживања и развој у јавном здрављу 

(НПИРЈЗ).  

2018.година 

 

 

 

 

2020.година 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори 

финансирања Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.5.1.1. 

Оснивање Радне групе за 

дефинисање Националног 

програма за истраживања и 

развој у јавном здрављу 

(НПИРЈЗ) 

2018. 

 

Основана Радна 

група за 

дефинисање 

НПИРЈЗ 

Документ о 

оснивању 

Радне 

групе за 

дефинисање 

НПИРЈЗ 

Документ о 

оснивању Радне 

групе за 

дефинисање 

НПИРЈЗ 

Министарства 

здравља  
Републике Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља, 
Институт за јавно 

здравље Србије   

Институти за јавно здравље, 

Медицински факултети,  
Министарство надлежно за 

послове просвете, науке и 

технолошког развоја 

Буџет Републике Србије 

4.6.5.1.2. 

Израда Националног 

програма за истраживања и 

развој у јавном здрављу 

(НПИРЈЗ) 

2018.-2019. 

 

Сачињен НПИРЈЗ Документ 

НПИРЈЗ 

Службени  

гласник  
Републике Србије 

Министарство надлежно 

за послове здравља, 

Институт за јавно 

здравље Србије, 
Институти за јавно 

здравље, 

Медицински факултети 

Факултети и научни институти; 

Министарство надлежно за 

послове просвете, науке и 

технолошког развоја 

Буџет Републике 

Србије 
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Специфични циљ:  

 

4.6.5. Развој јавноздравствених 

истраживања и иновација 

Очекивани резултат Индикатори Рокови 

4.6.5.2. 

Унапређење сарадње у истраживачком раду из 

приоритетних области јавног здравља између 

института за јавно здравље, академских 

институција у оквиру и изван здравственог 

сектора, спроводиће се континуирано; 

- Број уговора о сарадњи између Института за 

јавно здравље (ИЗЈЗ) и академских 

институција; 

- Број и врста реализованих научно- 

истраживачких и интервентних пројеката у 

области јавног здравља. 

2018.-2019. 

 

 

2020.-2026. 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори 

финансирања Одговорна институција Институције које учествују 

4.6.5.2.1. 

Потписивање уговора о 

сарадњи између института за 

јавно здравље (ИЗЈЗ) и 

академских институција о 

међусобној сарадњи у 

истраживачком раду из 

приоритетних области јавног 

здравља, у оквиру и изван 

здравственог сектора 

2018-2019. 

 

Потписани уговори 

о сарадњи између 

свих   Института за 
јавно здравље  и 

Медицинских 

факултета   

Број уговора о 

сарадњи 

између 
Института за 

јавно здравље   

 и 
 академских 

институција 

Интернет странице  

Института за јавно 

здравље  и 
академских 

институција 

Министарство надлежно 

за послове здравља, 

Институт за јавно 
здравље Србије, 

Институти за јавно 

здравље, Медицински 
факултети 

Факултети и научни институти, 

Министарство надлежно за 

послове просвете, науке и 
технолошког развоја 

Буџет Републике Србије 

4.6.5.2.2. 

Евалуација сарадње у 

истраживачком раду из 

приоритетних области јавног 

здравља између института за 

јавно здравље и академских 

институција у оквиру и изван 

здравственог сектора 

2020.-2026. 

 

Реализовани 
научно- 

истраживачки и 

интервентни 
пројекти у области 

јавног здравља 

Број и врста 
реализова- 

них научно- 

истраживач- 
ких и интер- 

вентних 

пројеката у 
области јавног 

здравља  

Извештаји о 
заједнички 

реализованим 

научно- 
истраживачким и 

интервентним 

пројектима у 
области јавног 

здравља; 

Научни часописи  

Институт за јавно 
здравље Србије, 

Институти за јавно 

здравље;  
Медицински факултети 

Факултети и научни институти, 
Министарство надлежно за 

послове просвете, науке и 

технолошког развоја 

Буџет Републике Србије 
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Општи циљ 4.7: Унапређење управљања, комуникације и партнерства за примену начела „здравље у свим политикама” 

Специфични циљ: 

 

4.7.1. Развој и унапређење система 

за примену партиципаторног 

управљања за здравље  

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.7.1.1. 

Национални савет за јавно здравље је  

функционалан као механизам интегрисаног 

управљања у спровођењу здравља у свим 

политикама, до 2019. године 

- Број усвојених политика и закона у областима 

деловања јавног здравља. 

Од 2018. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.7.1.1.1. 

Дефинисање  и усвајање 

пословника о раду 

националног Савета за 

јавно здравље 

2018. година Национални Савет 

за јавно здравље 
потпуно 

функционалан 

Правилник о 

раду 
националног 

Савета за јавно 

здравље 

Документација- 

Правилник о раду 
националног Савета 

за јавно здравље   

Влада Републике 

Србије 

Сва ресорна министарства  Буџет Републике Србије 

4.7.1.1.2. 

Израда и спровођење 

годишњих планова рада 

националног Савета за 

јавно здравље 

2018.-2026.  Годишњи планови 

рада националног 

Савета за јавно 
здравље биће 

спроведени 

 

Годишњи 

планови рада 

националног 
Савета за јавно 

здравље 

Извештаји о раду 

националног Савета 

за јавно здравље 

Национални Савет за 

јавно здравље 

Сва ресорна министарства  Буџет Републике Србије 

4.7.1.2.1. 

Израда и усвајање закона 

у областима деловања  

јавног здравља  

2018.- 2026.  Закони у областима 

деловања јавног 

здравља биће 
усвојени 

 

Листа усвојених 

закона 

Извештаји о раду 

Владе Републике 

Србије, извештаји о 
раду министарстава 

Влада Републике 

Србије 

Сва ресорна министарства,  

Национални Савет за здравље 

Буџет Републике Србије 

4.7.1.2.2. 

Праћење примене закона 

у областима деловања 

јавног здравља 

2018.-2026.  Закони у областима 

деловања јавног 

здравља биће 
примењени 

Извештаји о 

спровођењу 

закона 

Документација- 

извештаји о раду 

министарстава, 
извештаји о раду 

инспекцијских 

служби 

Сва ресорна 

министарства,  

инспекцијске службе 

 Буџет Републике Србије 

 

Специфични циљ:  

 

4.7.2. Развој и унапређење система 

за информисано одлучивање 

засновано на доказима 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.7.2.1. 

Унапређен систем за информисано одлучивање 

засновано на доказима 

- Број донетих политика у области јавног 

здравља на основу доказа. 

Од 2018. године 

Активности  
Рок 

почетак и крај 

активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 
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4.7.2.1.1. 

Усвојени протоколи о 

сарадњи између 

доносиоца одлука, 

истраживачких, 

академских и 

јавноздравствених 

установа 

2018.-2019.  Успостављена 

сарадња између 

доносиоца одлука, 

истраживачких, 
академских и 

јавноздравствених 

установа 

Број усвојених 

протокола 

Документација- 

протоколи о 

сарадњи  

Влада Републике 

Србије, Влада АПВ, 

ресорна министарства, 

ЈЛС 

Институт за јавно здравље Србије, 

институти и заводи за јавно 

здравље, истраживачке установе, 

медицински факултети  

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

4.7.2.2.1. 

Извештавање о 

здравственом стању 

становништва на свим 

нивоима 

2018.-2026.  Анализа 

здравственог стања 

становништва 
доступна на свим 

нивоима 

Извештај о 

анализи 

здравственог 
стања 

становништва  

Документација- 

публикован 

Извештај о анализи 
здравственог стања 

Институт за јавно 

здравље Србије, 

институти и заводи за 
јавно здравље 

Истраживачке установе, 

медицински факултети 
Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

4.7.2.2.2. 

Стратешко планирање 

доносиоца одлука на свим 

нивоима засновано на 

резултатима извештаја о 

здравственом стању 

становништва  

2018.-2026.  Успостављено 
стратешко 

планирање 

засновано на 
доказима у 

областима 

деловања јавног 
здравља 

Израђени и 
усвојени 

политике, 

стратегије и 
програми у 

областима 

деловања јавног 
здравља 

Извештаји о раду 
доносиоца одлука 

на свим нивоима 

Влада Републике 
Србије,Влада АПВ, 

ресорна министарства, 

ЈЛС 

 Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

4.7.2.3.1. 

Праћење примене 

политика, стратегија и 

програма јавног здравља 

на свим нивоима 

2019-2026.  Биће праћени 
резултати 

спровођења 

политика, 

стратегија и 

програма јавног 

здравља 

Извештаји о 
спровођења 

политика, 

стратегија и 

програма 

Документација- 
Извештаји о 

спровођења 

политика, 

стратегија и 

програма 

Институт за јавно 
здравље Србије, 

институти и заводи за 

јавно здравље 

Истраживачке установе, 
медицински факултети 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

 

Специфични циљ:  

 

4.7.3. Унапређење комуникације о 

здрављу и одредницама здравља 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

4.7.3.1. 

Успостављен систем за примену стратешког 

приступа комуникације о здрављу и одредницама 

здравља на свим нивоима, путем активности мреже 

завода и института за јавно здравље, до 2020. 

године; 

4.7.3.2. 

Развијени механизми заступања за здравље на свим 

нивоима, до 2020. године 

- Унапређена здравствена писменост за 30% до 

2026. године; 

 

- Извештаји интерсекторских тела; 

 

- Извештаји организација цивилног друштва. 

2026. година 

 

 

2020. година и даље 

 

 

2020. година и даље 

Активности  
Рок 

почетак и крај 
активности 

Очекивани 

резултат 
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције које учествују 

4.7.3.1.1. 

Израда и усвајање 

комуникационе стратегије 

о здрављу 

2018.-2019.  Комуникациона 

стратегија о 

здрављу биће 
усвојена 

Комуникациона 

стратегија о 

здрављу 

Документација – 

публикована 

Комуникациона 
стратегија о 

здрављу 

Министарства 

надлежна за послове 

здравља,информисања,  
Институт за јавно 

здравље Србије  

Институти и заводи за јавно 

здравље. друге здравствене 

установе 

Буџет Републике Србије 
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4.7.3.1.2. 

Праћење спровођења 

комуникационе стратегије 

о здрављу 

2018.-2026.  Комуникациона 

стратегија о 

здрављу биће 
спроведена 

Извештај о 

спровођењу 

комуникационе 
стратегије 

Документација – 

Извештај о 

спровођењу 
комуникационе 

стратегије 

Институт за јавно 

здравље Србије 

Институти и заводи за јавно 

здравље 

Буџет Републике Србије 

4.7.3.2.1. 

Оснивање 

интерсекторских тела у 

областима деловања 

јавног здравља на свим 

нивоима  

2018.-2019.  Интерсекторска 

тела у областима 
деловања јавног 

здравља основана 

на свим нивоима 

Број основаних 

интерсекторских 
тела у области 

јавног здравља 

Документација – 

извештаји 
доносиоца одлука 

Влада Републике 

Србије, Влада АПВ, 
ресорна министарства, 

ЈЛС  

Институти и заводи за јавно 

здравље, друге здравствене 
установе 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

4.7.3.2.2. 

Успостављање 

механизама за учешће 

грађана и организација 

цивилног друштва у 

процесу планирања и 

одлучивања о здрављу 

2018.-2019.  Механизми за 

учешће грађана и 

организација 
цивилног друштва у 

процесу планирања 
и одлучивања о 

здрављу биће 

успостављени 

Број грађана и 

организација 

цивилног 
друштва у који 

учествују у 
процесу 

планирања и 

одлучивања о 
здрављу 

Документација – 

извештаји 

доносиоца одлука 

Влада Републике 

Србије, Влада АПВ, 

ресорна министарства; 
ЈЛС 

Организације цивилног друштва Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

4.7.3.2.3. 

Израда и спровођење 

годишњих планова рада 

интерсекторских тела у 

области јавног здравља на 

свим нивоима 

2018. – 2026.  Годишњи планови 

рада 

интерсекторских 
тела биће 

спроведени 

Извештаји о 

спровођењу 

годишњих 
планова рада 

Документација – 

Извештаји о 

спровођењу 
годишњих планова 

рада 

Ресорна министарства, 

ЈЛС 

Организације цивилног друштва,  

институти и заводи за јавно 

здравље 

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

4.7.3.2.4. 

Одржавање редовних 

конференција о здрављу 

на свим нивоима 

2018. – 2026.  Конференције о 

здрављу биће 

редовно одржаване 

Број одржаних 

конференција 

Документација – 

Извештаји о 

спровођењу 
годишњих 

конференција 

Ресорна министарства, 

ЈЛС  

Институти и заводи за јавно 

здравље; организације цивилног 

друштва  

Буџет Републике Србије 

 

Буџет АПВ 

 

Буџет ЈЛС 

 

 

 

 


