
  

655 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

2. Министар др Златибор Лончар 

3. Делокруг На основу члана 15. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: 
систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог 
осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог 
осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном 
осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који 
се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика 
развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење 
здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; 
стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију 
надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних 
прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства; услове за узимање и 
пресађивање делова људског тела; производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних 
лековитих средстава и инспекцијске послове у тим областима; производњу и промет опојних дрога и 
прекурсора недозвољених дрога; ископавање и преношење умрлих лица у земљи, преношење 
умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у иностранство; санитарну инспекцију; здравствени 
и санитарни надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, здравствене 
исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, јавног 
снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима одређеним 
законом; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног 
саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и 
надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под 
санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под 
санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим 
објектима; санитарни надзор на државној граници, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Управа за биомедицину; Агенција за лекове и медицинска средства Србије; Републички фонд за 
здравствено осигурање;; Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије; Агенција за 
акредитацију здравствених установа Србије; Црвени крст Србије; Комора биохемичара Србије; 
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Лекарска комора Србије; Стоматолошка комора Србије; Фармацеутска комора Србије  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о пресађивању 
људских органа („ЈР") 

Овим законом уређује се област 
пресађивања органа, надзор над 
спровођењем овог закона и друга 
питања значајна за организацију и 
спровођење трансплантације 
органа и делова органа  

 
 

ДА  03. 2018.  

2 Предлог закона о здравственом 
осигурању („ЈР") 

Овим законом се уређује систем 
здравственог осигурања у 
Републици Србији, које обухвата 
обавезно и добровољно 
здравствено осигурање  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о људским ћелијама 
и ткивима („ЈР") 

Овим законом уређује се област 
примене ћелија и ткива, надзор 
над спровођењем овог закона и 
друга питања значајна за 
организацију и спровођење 
делатности из области ћелија и 
ткива  

 
 

ДА  03. 2018.  

4 Предлог закона о предметима опште 
употребе („ЈР") 

Oвим зaкoнoм урeђуje сe пojaм 
прeдмeтa oпштe упoтрeбe, услoви 
здрaвствeнe испрaвнoсти и/или 
бeзбeднoсти, oднoснo 
усaглaшeнoсти кoje мoрajу дa 

 
 

ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

испуњaвajу прeдмeти oпштe 
упoтрeбe кojи сe испoручуjу нa 
тржиштe, a у сврху oбeзбeђeњa 
висoкoг нивoa зaштитe живoтa и 
здрaвљa људи, зaштитe интeрeсa 
пoтрoшaчa и oбeзбeђeњe 
слoбoднoг крeтaњa рoбe; уређује 
се систeм нaдзoра нaд 
здрaвствeнoм испрaвнoшћу и/или 
бeзбeднoшћу, oднoснo 
усaглaшeнoшћу прeдмeтa oпштe 
упoтрeбe сa прoписaним 
зaхтeвимa, систeм 
лaбoрaтoриjскoг испитивaња 
здрaвствeнe испрaвнoсти и/или 
бeзбeднoсти, oднoснo 
усaглaшeнoсти прeдмeтa oпштe 
упoтрeбe сa прoписaним 
зaхтeвимa, прaвa, oбaвeзe  и 
oдгoвoрнoсти субjeкaтa у 
пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe 
упoтрeбe 

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о психоактивним 
контролисаним супстанцама („ЈР") 

Овим законом извршиће се 
потпуно усклађивање ове области 
са прописима ЕУ и отклањање 
недостатака у правном оквиру како 
би се постигло ефикасно смањење 
понуде и потражње психоактивних 
контролисаних супстанци и 
повећао степен заштите јавног 
здравља и безбедности у овој 
области.  

 
 

ДА  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

6 Предлог закона о потврђивању 
Конвенције Савета Европе о 
фалсификовању медицинских 
производа и сличним кривичним 
делима која представљају 
јавноздравствену претњу 

Конвенција Савета Европе 
наглашава важност међународне 
сарадње и размене информација о 
присутности ових производа на 
одређеним тржиштима у свету и 
предвиђа оснивање надзорног 
тела које ће надгледати примену 
Конвенције у земљама чланицама 
Савета  

 
 

НЕ  09. 2018.  

7 Предлог закона о здравственој 
заштити („ЈР") 

Овим законом одговара се на 
потребе прилагођавања система 
здравствене заштите унапређењу 
реформи здравства.  

 
 

ДА  09. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о коморама 
здравствених радника („ЈР") 

Овим законом усклађују се 
појмови са усвојеним новим 
терминима у области здравства, 
усклађивање са Законом о 
здравственој заштити, као и 
јасније дефинисање јавних 
овлашћења и обављање осталих 
послова.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о супстанцама које 
се користе у недозвољеној 
производњи опојних дрога и 
психотропних супстанци („ЈР") 

Овим законом вршиће се 
усклађивање са прописима ЕУ који 
уређују област производње и 
промета прекурсора  

 
 

ДА  12. 2018.  

10 Предлог закона о лековима („ЈР") Овим законом извршиће се 
потпуно усклађивање ове области 
са прописима ЕУ и отклањање 

 
 

ДА  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

недостатака у правном оквиру како 
би се постигла слобода кретања 
роба на тржишту Републике 
Србије, као и заштита јавног 
здравља  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о обезбеђивању 
средстава из буџета 
Републике Србије за 
приоритетно лечење лица 
оболелих од ретких 
болести у 2018. години 

Члан 59. став 3. Закона о 
здравственом осигурању 
(„Службени гласник РС", 
бр. 107/05, 109/05-
оисправка, 57/11, 110/12-
УС, 119/12, 99/14, 123/14, 
126/14-УС, 106/15 и 10/16-
др. закона) 

Овим закључком 
обезбеђују се средстав из 
буџета Републике Србије 
за лечење лица оболелих 
од ретких болести у 2018. 
години  

 
 

НЕ  02. 2018.  

2 Уредба о методологији за 
одређивање трошкова 
обраде крви и компонената 
крви  

Члан 38. Закона о 
трансфузијској медицини 
(„Службени гласник РС", 
број 40/17) 

Овом уредбом утврђује се 
методологија за 
одређивање трошкова крви 
и компонената крви  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивању 
Оквирног споразума 
између Владе Републике 
Србије и Глобалног фонда 
за борбу против АИДС-а, 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-ус, 72/12, 7/14- 
одлука УС и 44/14) 

Оквирни Споразум даје 
могућност сарадње са 
Глобал фондом који је у 
светским оквирима 
најзначајнији фактор у 
борби против АИДС-а, 
туберкулозе и маларије, 
кроз добијање бесповратне 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

туберкулозе и маларије помоћи у борби са 
наведеним проблемима  

4 Национална стратегија за 
борбу против HIV/AIDS-а са 
Акционим планом (2018- 
2025. година) 

Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 107/05, 72/09-др. закон, 
88/10, 99/10,57/11, 
119/12,45/13-др.закон, 
93/14, 96/15, 106/15 и 
105/17-др.закон) и члан 45. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
ус, 72/12, 7/14- одлука УС и 
44/14) 

Ова стратегија представља 
основни оквир за 
формулисање циљева и 
спровођење мера у 
области превенције, 
лечења и подршке 
оболелима, као и за 
подизање нивоа 
разумевања код опште 
популације посебних 
питања у вези са HIV/AIDS- 
a  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о 
највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој 
медицини, чији је режим 
издавања на рецепт 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10, 
107/12 и 105/17) и члан 43. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05, исправка, 
101/07,65/08 и 16/11,68/12-
УС , 72/12 и 44/14) 

Утврдиће се највише цене 
на велико за нове лекове 
за хуману употребу који се 
издају на рецепт и 
створити услови да се на 
тржиште Републике Србије 
пусте у промет нови лекови 
који су добили дозволу за 
стављање у промет од 
Агенције за лекове и 
медицинска средства 
Србије.  

 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о 
највишим ценама лекова за 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 

Утврдиће се највише цене 
на велико за нове лекове 
за хуману употребу који се 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

употребу у хуманој 
медицини, чији је режим 
издавања на рецепт. 

гласник РС“, бр. 30/10, 
107/12 и 105/17) и члан 43. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05, исправка, 
101/07,65/08 и 16/11,68/12-
УС , 72/12 и 44/14). 

издају на рецепт и 
створити услови да се на 
тржиште Републике Србије 
пусте у промет нови лекови 
који су добили дозволу за 
стављање у промет од 
Агенције за лекове и 
медицинска средства 
Србије.  

7 Стратегија јавног здравља Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 
(„Службени гласник РС", 
број 107/05, 72/09-др. 
закон,88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13,-др. закон, 
93/14, 96/15, 106/15 и 
105/17) и члан 45. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 
71/05-исправка,101/07, 
65/08, 16/11, 68-12-ус, 
72/12, 7/14-одлука УС и 
44/14)  

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
здравља становништва  

 
 

НЕ  06. 2018.  

8 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о плану 
мреже здравствених 
установа 

Члан 47. Закона о 
здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 107/05, 72/09-др. закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 
45/13-др.закон, 93/14, 
96/15, 106/15 и 105/17-
др.закон) и члан 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени 

Утврђује се број, структура, 
капацитети и просторни 
распоред здравствених 
установа у државној 
својини на територији 
Републике Србије  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07 и 
65/08, 16/11, 68/12 - УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14)  

9 Уредба о Националном 
програму за туберкулозу 

Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 
(„Службени гласник РС", 
бр. 107/05, 72/09-др. 
закон,88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13,-др. закон, 
93/14, 96/15, 106/15 и 
105/17-др.закон) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-
исправка,101/07, 65/08, 
16/11, 68-12-ус, 72/12, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
здравља становништва, 
начину превенције, лечења 
и смањења броја оболелих 
и штетних последица од 
туберкулозе  

 
 

НЕ  09. 2018.  

10 Уредба о Националниом 
програму за хепатитисе 

Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 
(„Службени гласник РС", 
бр. 107/05, 72/09-др. 
закон,88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13,-др. закон, 
93/14, 96/15, 106/15 и 
105/17-др.закон) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-
исправка,101/07, 65/08, 
16/11, 68-12-ус, 72/12, 7/14-

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
здравља становништва, 
начину превенције, лечења 
и смањења броја оболелих 
и штетних последица од 
хепатитиса  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

одлука УС и 44/14)  

11 Стратегија менталног 
здравља са акционим 
планом 

Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 
(„Службени гласник РС", 
бр. 107/05, 72/09-др. закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 
45/13,-др. закон, 93/14, 
96/15, 106/15 и 105/17-
др.закон) и члан 45. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 
71/05-исправка,101/07, 
65/08, 16//11, 68-12-ус, 
72/12, 7/14-одлука УС и 
44/14) 

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
менталног здравља 
становништва  

 
 

НЕ  09. 2018.  

12 Одлука о највишим ценама 
лекова за употребу у 
хуманој медицини, а чији је 
режим издавања на рецепт 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10, 
107/12 и 105/17) и члан 43. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05, исправка, 
101/07,65/08 и 16/11,68/12-
УС , 72/12 и 44/14). 

Утврдиће се највише цене 
на велико за све лекове за 
хуману употребу који се 
издају на рецепт у складу 
са критеријумима за 
формирање цена лекова, 
које ће се ускладити са 
променама цена 
упоредивих лекова у 
референтним земљама и 
променом курса динара.  

 
 

НЕ  09. 2018.  

13 Уредба о критеријумима за 
формирање цена лекова за 
употребу у хуманој 
медицини чији је режим 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10, 
107/12 и 105/17) и члан 42. 

Утврдиће се измене и 
допуне критеријума за 
формирање цена лекова 
које се односе на постојеће 
цене лекова и дан када се 

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

664 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

издавања на рецепт став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05, исправка, 
101/07,65/08 и 16/11,68/12-
УС , 72/12 и 44/14). 

врши прерачунавање цена, 
чиме ће се створити 
правни основ за 
усклађивање цена лекова 
са променама цена 
упоредивих лекова у 
референтним земљама и 
променом курса динара.  

14 Национална стратегија за 
ретке болести у Републици 
Србији за период од 2018-
2023. године 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади ("Сл.гласник РС", бр. 
55/05, 71/05-исправка, 
101/07 и 65/08, 16/11, 68/12 
- УС, 72/12, 7/14-УС и 
44/14)  

Овом стратегијом уређује 
се унапређење квалитета 
живота лица оболелих од 
ретких болести, а акционим 
планом се прецизирају 
активнсоти које ће се 
спровести ради остварења 
поменутог циља у 
наведеном периоду  

 
 

НЕ  12. 2018.  

15 Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о 
највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој 
медицини, чији је режим 
издавања на рецепт 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10, 
107/12 и 105/17) и члан 43. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05, исправка, 
101/07,65/08 и 16/11,68/12-
УС, 72/12 и 44/14) 

Утврдиће се највише цене 
на велико за нове лекове 
за хуману употребу који се 
издају на рецепт и 
створити услови да се на 
тржиште Републике Србије 
пусте у промет нови лекови 
који су добили дозволу за 
стављање у промет од 
Агенције за лекове и 
медицинска средства 
Србије  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Уредба о Националном 
програму за 

Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 

Унапређење и јачање 
система здравствене 

 НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

цереброваскуларне 
болести 

(„Службени гласник РС", 
бр. 107/05, 72/09-др. 
закон,88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13,-др. закон, 
93/14, 96/15, 106/15 и 
105/17-др.закон) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-
исправка,101/07, 65/08, 
16/11, 68-12-ус, 72/12, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

заштите Републике Србије, 
у циљу унапређења 
здравља становништва и 
смањења броја оболелих и 
штетних последица од 
цереброваскуларних 
болести  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о прехрамбеним 
адитивима 

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  није 
предвиђен  

2 Правилник о нутритивним и 
здравственим изјавама  

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  06. 2011.  

3 Правилник о прехрамбеним 
ензимима 

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  06. 2011.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

4 Правилник о аромама које се 
користе у производњи хране 

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  06. 2011.  

5 Правилник о ближим условима и 
начину праћења озбиљних 
нежељених догађаја и озбиљних 
нежељених реакција, начин 
вођења евиденција и рокове у 
којима треба обавестити Управу за 
биомедицину, образац годишњег 
извештаја, као и начин и поступак 
достављања обрасца  

Члан 24. став 5. Закона о 
биомедицински потпомогнутој 
оплодњи („Службени гласник РС", 
број 40/17)  

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  

6 Правилник о садржају обрасца 
обавештења и садржају обрасца 
захтева за изјашњавање о даљем 
поступању са репродуктивним 
ћелијама, односно 
неупотребљеним раним 
ембрионима  

Члан 26. став 10. и члан 51. став 8. 
Закона о биомедицински 
потпомогнутој оплодњи („Службени 
гласник РС", број 40/17)  

 
 

НЕ  11. 2018.  11. 2018.  

7 Правилник о систему квалитета и 
управљању квалитета у области 
биомедицински потпомогнутој 
оплодњи  

Члан 13. став 3, члан 15. став 9, 
члан 16. став 2, члан 19. став 3, 
члан 42. став 6. и члан 54. став 6. 
Закона о биомедицински 
потпомогнутој оплодњи („Службени 
гласник РС", број 40/17)  

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  

8 Правилник о ближим условима и 
начину рада Државног регистра, 
као и начину доделе и уписа 

Члан 44. став 4, члан 55. став 5. и 
члан 56. став 3. Закона о 
биомедицински потпомогнутој 

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

јединственог индентификационог 
броја, као и начин приступа и 
заштите података о личности у 
Државном регистру 

оплодњи („Службени гласник РС", 
број 40/17)  

9 Правилник о ближим условима, 
критеријумима и начину избора, 
тестирања и процене даваоца, као 
и начин саопштења података и 
садржај обрасца изјаве о пристанку 
и повлачењу пристанка даваоца 

Члан 21. став 4, члан 36. став 2, 
члан 38. став 5. и члан 39. став 8. 
Закона о биомедицински 
потпомогнутој оплодњи („Службени 
гласник РС", број 40/17)  

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  

10 Правилник о промету на мало 
медицинских средстава у 
специјализованим продавницама 

Члан 90. ст. 13. и 14. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

11 Правилник о обележавању 
медицинских средстава 

Члан 93. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

12 Правилник о промету медицинских 
средстава на велико 

Члан 72. став 2, члан 75. став 4. и 
члан 80. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

13 Правилник о обустављању 
промета, односно повлачењу 

Члан 84. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

медицинског средства са тржишта 105/17)  

14 Правилник о увозу 
нерегистрованих медицинских 
средстава 

Члан 79. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

15 Правилник о праћењу медицинских 
средстава на тржишту 

Члан 97. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

16 Правилник о оглашавању 
медицинских средстава 

Члан 104. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

17 Правилник о обрасцу и садржини 
легитимације инспектора за 
медицинска средства 

Члан 120. став 2. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

18 Правилник о обавезама и 
одговорностима произвођача које 
се примењују на увознике, 
велепродаје и друга лица  

Члан 125. став 4. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

19 Правилник о вигиланци Члан 99. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

105/17)  

20 Правилник о контроли квалитета 
медицинских средстава  

Члан 102. став 2. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

21 Смернице добре дистрибутивне 
праксе за медицинска средства 

Члан 70. став 7. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

22 Правилник о утврђивању статуса 
производа 

Члан 3. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

23 Правилник о основним захтевима 
за медицинска средства 

Члан 12. став 5, члан 17. став 3. и 
члан 29. став 6. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

24 Правилник о образцу обавештења 
за примаоца крви и компонената 
крви и образац сагласности 
примаоца 

Члан 31. став 7. Закона о 
трансфузијској медицини 
(„Службени гласник РС", број 
40/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

25 Правилник o обрасцу сагласности 
и садржају обавештења даваоцу 
крви, као и садржај упитника и 

Члан 27. став 4, члан 28. став 5. и 
члан 29. став 7. Закона о 
трансфузијској медицини 

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

обиму прегледа, као и критеријума 
за процену прихватљивости 
даваоца крви или компонената 
крви  

(„Службени гласник РС", број 
40/17)  

26 Правилник о систему квалитета и 
управљању квалитета у 
овлашћеним трансфузијским 
установама и болничким банкама 
крви 

Члан 11. став 3, члан 12. став 5, 
члан 15. став 2, члан 19. став 7, 
члан 20. став 8, члан 21. став 4, 
члан 22. став 4, члан 23. став 4, 
члан 24. став 2. и члан 35. став 4. 
Закона о трансфузијској медицини 
(„Службени гласник РС", број 
40/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

27 Обједињени списак 
хармонизованих стандарда за 
медицинска средства 

Члан 13. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

28 Правилник о клиничким 
испитивањима медицинских 
средстава 

Члан 29. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

29 Правилник о производњи 
медицинских средстава 

Члан 59. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

30 Правилник о класификацији 
општих и in vitro дијагностичких 

Члан 24. став 4. Закона о 
медицинским средствима 

 ДА  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

медицинских средстава („Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 

31 Правилник о регистрацији 
медицинских средстава 

Члан 16. став 5, члан 50. став 3. и 
члан 63. став 6. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

32 Правилник о дозволи за израду и 
основним захтевима за 
медицинска средства која се 
израђују у здравственој установи  

Члан 22. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење и надзор у 
области здравства 

Влада   01  1.047.226.000 RSD   
 

Оцена општег задовољства 
услугама лекара током 
боравка у болници 4,53 и 
средња оцена општег 
задовољства корисника у 
установама примарне 
здравствене заштите 4,05 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1 Уређење здравсвеног 
система 

Влада   
 

01  61.855.000 RSD   
 

97% кандидата који су 
положили стручни испит за 
здравствене раднике и 
здравствене сараднике са 
високом стручном спремом и 
213 лекара специјалиста на 
100.000 становника  

1.ПА.2 Надзор здравствених 
установа 

Влада   
 

01  85.696.000 RSD   
 

1000 решења за почетак рада 
и обављање здравствене 
делатности у здравственим 
установама, приватној пракси 
и другим правним лицима која 
могу да обављају здравствену 
делатност, 10% уочених 
неправилности у укупноом 
броју извршених контрола и 
60 ванредних контрола у 
укупном броју извршених 
контрола  

1.ПА.3 Санитарни надзор Влада   
 

01  321.262.000 RSD   
 

0,9% утврђених 
неправилности у односу на 
укупан број поднетих захтева 
и 20% санитарних надзора са 
утврђеним неправилностима у 
односу на укупан број 
санитарних надзора  

1.ПА.4 Надзор у области 
лекова и медицинских 
средстава и 
психоактивних 
контролисаних 

Влада   
 

01  31.797.000 RSD   
 

12,5 % надзора са утврђеним 
неправилностима и 5,2% 
утврђених одступања од 
стандарда квалитета лекова и 
медицинских средстава у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

супстанци и прекурсора поступку систематске 
контроле  

1.ПА.5 Администрација и 
управљање 

Влада   
 

01  146.616.000 RSD   
 

Ниво спровођења усвојених 
стратешких докумената и ниво 
укључености у међународну 
сарадњу и европске 
интеграције 

1.ПК.1 Отпремнине за вишак 
запослених у 
здравственим 
установама 

Влада   
 

01  400.000.000 RSD   
 

 

2 Превентивна 
здравствена заштита 

Влада   01  1.031.950.000 RSD   
 

96% вакцинисане деце, 8% 
пунолетних становника 
старијих од 35 година који су 
обавили најмање један 
годишње превентивни 
здравствени преглед и 
12%жена обухваћених 
превентивним гинеколошким 
прегледом  

2.ПА.1 Подршка раду института 
„Др Милан Јовановић 
Батут” 

Влада   
 

01  183.800.000 RSD   
 

70% задовољства пацијената 
пруженом здравственом 
заштитом и једна ажурирана 
база података о порођајима, 
прекидима трудноћа и 
умрлима  

2.ПА.2 Подршка раду института Влада   01  753.500.000 RSD   
 

600000 полазника едукација у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

и завода за јавно 
здравље 

 области промоције здравља, 
15 семинара у области 
промоције здравља, 18% 
утврђених физичко хемијских 
неисправности воде из јавних 
водовода и водних објеката и 
2300 анализираних узорака 
Salmonella, Shigella, Vibrio 
cholerae i Yersinia enterocolitica  

2.ПА.3 Омасовљавање 
добровољног 
давалаштва крви 

Влада   
 

01  36.000.000 RSD   
 

89000 давања крви редовних 
давалаца, 3100 потенцијалних 
давалаца у Регисту давалаца 
тромбоцита аферизним 
постпком и 17% наменских 
давања крви у односу на 
давање крви редовних 
давалаца  

2.ПА.4 Вирусолошки надзор 
инфективних болести 
(Институт „Tорлак”) 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

400 вирусолошки обрађених 
пацијената са обољењем 
сличним грипу, 2050 
молекуларних тестова (Real-
time PCR тест) за доказивање 
генома вируса грипа и 
респираторних вируса, 150 
вирусолошки обрађених 
пацијената на морбиле, 
рубелу/конгениталну рубелу 
Парво Б19 и варичелу и 20 
вирусолошки обрађених 
пацијената оболелих од АФП 
(акутне флакцидне парализе) 
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Редни 
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као и њихових контаката  

2.ПА.5 Превенција ширења 
хуманог беснила (Завод 
„Луј Пастер”) 

Влада   
 

01  1.500.000 RSD   
 

250 дневно ажурираних 
извештаја о епизоотолошкој 
ситуацији беснила у РС, 10 
давалаца плазме ради 
производње хуманог 
антирабичног имуноглобулина 
и 5 сакупљених узорака сојева 
вируса беснила  

2.ПА.6 Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 

Влада   
 

01  39.650.000 RSD   
 

6000 деце узраста од 0 до 15 
година обухваћене 
вакцинацијом, 4500 деце 
узраста од 0 до 15 година 
обухваћених систематским 
прегледом, 40% жена 
обухваћених превентивним 
прегледима и 35% жена 
обухваћених систематским 
прегледом код гинеколога  

2.ПА.7 Подршка активностима 
удружења грађана у 
области здравствене 
заштите 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

10 едукативних састанака, 25 
пријављених удружења на 
јавни конкурс и 10 угрожених 
група становништва 
обухваћених активностима 
које спроводе невладине 
организације након јавног 
позива  

2.ПК.1 Детекција вируса 
Западног Нила у 

Влада   01  1.000.000 RSD   
 

156 редовних теренских 
истраживања, 50 редовних 
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број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

популацијама комараца 
на територији 
Републике Србије 

 узорковања на терену, 2500 
испитиваних узорака у 
ентомолошкој лабораторији и 
2000 редовних анализираних 
узорака за детекцију вируса 
Западног Нила  

2.ПК.2 Детекција изазивача 
Лајмске болести и 
вирусног, крпељског 
енцефалитиса на 
популацији крпеља 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

250 оболелих, 70 редовних 
узорковања на терену, 15% 
детекције присуства бактерије 
B. Burgdorferi у испитиваној 
популацији крпеља и 20% 
инфицираности у испитиваној 
популацији крпеља  

2.ПК.3 Спречавање настанка 
слепила код превремено 
рођене деце 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

30 деце са урођеним 
променама мрежњаче 
обухваћених офталмолошким 
скринингом и 190 превремено 
рођене деце обухваћених 
офталмолошким скринингом  

2.ПК.4 Телефонско 
саветовалиште „Хало 
беба” 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

7300 обављених телефонских 
позива породицама након 
отпуста, 300 обављених 
телефонских позива 
породицама, по потреби ради 
праћења ефеката датих 
савета и 90 % задовољства 
корисника услуга  

2.ПК.5 Превенције обољења 
изазваних хуманим 

Влада   01  1.500.000 RSD   
 

35 едукованих педијатара и 60 
едукованих родитеља у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

папилома вирусом  школама/општинама ;  

3 Развој квалитета и 
доступности 
здравствене заштите 

Влада   56  11.600.000 RSD   

01  367.418.000 RSD   
 

90 ХЛА генотипизираних 
болесника на програму 
трансплантације бубрега, 
јетре, срца ниском 
резолуцијом, 50 ХЛА 
генотипизираних донора за 
пацијенте на програму 
трансплантације бубрега, 
јетре, срца ниском 
резолуцијом, 80 обављених 
трансплатација годишње, 40 
(5.6) реaлизованих донора на 
милион становника (pmp), 20 
присуство и специфичност 
анти-ХЛА антитела методом 
Луминекс и 20 узорака 
тестираних молекуларном 
типизацијом ниске и високе 
резолуције  

3.ПА.1 Здравствена заштита 
лица на издржавању 
казне затвора и 
пружање хитне 
медицинске помоћи 
особама непознатог 
пребивалишта и другим 
лицима која ово право 
не остварују на 
другачији начин 

Влада   
 

01  180.000.000 RSD   
 

90 пацијената на одслужењу 
казне затвора којима је 
пружена здравствена заштита 
и 40000 лица која право на 
хитну медицинску помоћ не 
оставрују на други начин  
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Редни 
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Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3.ПА.2 Извршавање мера 
безбедности обавезног 
психијатријског лечења 
и чувања у здравственој 
установи, обавезног 
лечења алкохоличара и 
зависника од дрога 

Влада   
 

01  100.000.000 RSD   
 

200 пацијената којима је 
изречена мера безбедности 
обавезног лечења и чувања у 
здравственој установи, 120 
пацијената којима је изречена 
мера обавезног 
психијатријског лечења на 
слободи и 34 пацијената 
којима је изречена мера 
безбедности обавезног 
лечења алкохоличара  

3.ПА.3 Јавна овлашћења 
поверена Црвеном крсту 
Србије 

Влада   
 

01  15.000.000 RSD   
 

40 нових инструктора прве 
помоћи, 14000 обучене 
школске деце и младих и 350 
полазника обука  

3.ПК.1 Унапређење квалитета 
рада Одељења за 
типизацију ткива 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

5 давања МЋХ од несродних 
националних давалаца, 3000 
даваоца типизираних 
молекуларним тестовима 
ниске резолуције, 30 
обрађених кадаверичних 
донора и 600 пацијената 
ретипизираних молекуларним 
тестовима ниске резолуције  

3.ПК.2 Подршка здравственој 
заштити оболелих од 
хемофилије и других 
урођених коагулопатија 

Влада   
 

01  2.000.000 RSD   
 

20 молекуларних анализа 
породица оболелих од 
хемофилије, 15 
новорегистрованих болесника, 
150 едукованих болесникаи 
чланова њихових породица и 
8 едукованих здравствених 
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радника  

3.ПК.3 Обезбеђивање услова 
за трансплантацију 
органа код одраслих 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

60 ХЛА генотипизираних 
болесника на програму 
трансплантације матичних 
ћелија хематопоезе ниском 
резолуцијом (PCR-SSO), 80 
ХЛА генотипизираних сродних 
донора матичних ћелија 
хематопоезе ниском 
резолуцијом (PCR-SSO), 250 
детекција анти-ХЛА антитела 
и 120 идентификација анти-
ХЛА антитела  

3.ПК.4 Изградња и опремање 
банке крви пупченика и 
стерилног блока 

Влада   
 

01  15.000.000 RSD   
 

50% изградње јавне 
породичне банке крви 
пупчаника  

3.ПК.5 ИПА 2010 - Развој 
служби палијативног 
збрињавања у 
Републици Србији 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

20 здравствених установа које 
су испуниле стандарде и 
критеријуме за 
функционисанје служби за 
палијативно збрињавање 

3.ПК.6 Подршка лечењу 
зависника од дрога 
супституционом 
терапијом 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

25 едукованих радника у 
Центима за супституцију и 4 
одржаних супервизијских 
посета Центрима за 
супституцију  

3.ПК.7 Подстицај развоја Влада   01  40.000.000 RSD   
 

35 пацијената који се налазе 
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трансплантационих 
тимова 

 на листи чекања за 
тарнсплантацију јетре и 650 
пацијената који се налазе на 
листи чекања за 
трансплантацију бубрега  

3.ПК.8 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 

Влада   
 

56  11.600.000 RSD   

01  1.418.000 RSD   
 

 

4 Развој инфраструктуре 
здравствених установа 

Влада   56  307.184.000 RSD   

11  2.441.382.000 RSD   

01  3.833.923.000 RSD   
 

7 година просечна старост 
опреме за радиолошку 
дијагностику и зрачну терапију 
у државној својини  

4.ПА.1 Изградња и опремање 
здравствених установа у 
државној својини чији је 
оснивач Република 
Србија 

Влада   
 

01  2.551.591.000 RSD   
 

50 адаптираних и санираних 
здравствених објеката на 
републичком нивоу и 130 
здравствених установа којима 
је набављена медицинска 
опрема 

4.ПА.2 Изградња и опремање 
здравствених установа 
на локалном нивоу 

Влада   
 

01  30.000.000 RSD   
 

20 адаптираних и санираних 
здравствених објеката на 
локалном нивоу и 30 
здравствених установа на 
локланом нивоу којима је 
набављена медицинска 
опрема  
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4.ПК.1 Информатизација 
здравственог система у 
јединствени 
информациони систем 

Влада   
 

01  600.000.000 RSD   
 

60 000 000 издатих 
електронских рецепата, 7 000 
000 становника који имају 
електронски здравствени 
картон и 62 овлашћене 
трансфузијске установе 
повезане у јединствени 
информациони систем 

4.ПК.2 Координација, надзор и 
контрола реконструкције 
клиничких центара 
Београд, Крагујевац, 
Ниш и Нови Сад 

Влада   
 

01  109.750.000 RSD   
 

55% завршености изградње 
Клиничких центара 

4.ПК.3 Реконструкција 
Клиничког центра 
Србије, Београд 

Влада   
 

11  500.000.000 RSD   

01  16.000.000 RSD   
 

30 % завршености изградње 
Клиничког центра Србије у 
Београду  

4.ПК.4 Реконструкција 
Клиничког центра 
Крагујевац 

Влада   
 

11  100.000.000 RSD   

01  1.800.000 RSD   
 

30% изградње Клиничког 
центра Крагујевац  

4.ПК.5 Реконструкција 
Клиничког центра Ниш 

Влада   
 

11  427.672.000 RSD   

01  140.800.000 RSD   
 

Добијена употребна дозвола 

4.ПК.6 Реконструкција 
Клиничког центра 
Војводине, Нови Сад 

Влада   
 

11  436.800.000 RSD   

01  4.500.000 RSD   
 

30 % изградње Клиничког 
центра Војводина 

4.ПК.7 Развој здравства 2 Влада   11  976.910.000 RSD   
 

8 нових линеарних 
акцелератора инсталираних 
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 на националном нивоу, 4 ЦТ 
симулатора, 60% укупног 
броја случајева акутне 
болничке неге у државним 
болницама које тачно 
извештавају према ДСГ и 2000 
здравствених радника који су 
прошли обуку  

4.ПК.8 Програм "Intereg" IPA - 
CBC Румунија - Србија 

Влада   
 

56  19.239.000 RSD   

01  286.346.000 RSD   
 

12 општих болница 
опремљених новом 
медицинском дијагностичком 
опремом  

4.ПК.9 ИПА 2013 - ПРОГРЕС Влада   
 

56  287.945.000 RSD   

01  93.136.000 RSD   
 

40 % завршена изградња 
болнице Врање (хируршког 
блока)  

5 Подршка остварењу 
права из обавезног 
здравственог осигурања 

Влада   01  7.700.000.000 RSD   
 

943170 корисника који не могу 
остварити здравствену 
заштиту по другом основу и 26 
лица којима се пружа 
здравствена заштита од 
ретких болести  

5.ПА.1 Здравствена заштита 
лица која се сматрају 
осигураницима по члану 
22. став 1. Закона о 
здравственом 
осигурању 

Влада   
 

01  3.500.000.000 RSD   
 

Пружена здравствена заштита 
943170 корисника који исту не 
могу остварити по другом 
основу 
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5.ПА.2 Накнада зараде у 
случају привремене 
спречености за рад због 
болести или 
компликација у вези са 
одржавањем трудноће 

Влада   
 

01  2.700.000.000 RSD   
 

 

5.ПА.3 Здравствена заштита 
осигураних лица 
оболелих од ретких 
болести 

Влада   
 

01  1.500.000.000 RSD   
 

26 лица којима се пружа 
здравствена заштита од 
ретких болести  

6 Превенција и контрола 
водећих хроничних 
незаразних обољења 

Влада   15  1.000 RSD   

08  3.000.000 RSD   

01  41.036.000 RSD   
 

50%умрлих мушкараца и жена 
од кардиоваскуларних 
болести и 19%умрлих 
мушкараца и жена од 
малигних тумора  

6.ПА.1 Подршка раду 
Канцеларије за контролу 
дувана 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

20% одраслих/младих 
мушкараца и жена који су 
пушачи, 2 спроведених 
медијских кампања и 250 
едукованих здравствених 
радника  

6.ПА.2 Подршка активностима 
здравствених установа у 
области онколошке 
здравствене заштите 

Влада   
 

15  1.000 RSD   

08  3.000.000 RSD   

01  6.000.000 RSD   
 

30 едукованих радиолога, 40 
едукованих цитоскринера, 
25%жена генеративног доба 
(15-49 год) обухваћених 
превентивним гинеколошким 
прегледима и 40% 
мушкараца/жена узраста од 
50 и 74 година обухваћених 
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превентивним прегледима 
дебелог црева 

6.ПА.3 Подршка активностима 
здравствених установа у 
области 
кардиоваскуларне 
здравствене заштите 

Влада   
 

01  8.000.000 RSD   
 

20 здравствених радника који 
су едуковани за процену 
ризика од болести срца и 
крвних судова, 6 едукованих 
здравствених радника из 
области кардиохирургије и 3 
здравствених радника 
едукованих у иностранству за 
примену нових технологија у 
области кардиологије и 
кардиохирургије  

6.ПК.1 Рана детекција и 
превенција типа 2 
дијабетеса 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

50 едукованих доктора 
медицине и медицинских 
сестара у сваком 
Превентивном 
центру/Саветовалишту за 
дијабетес и 20 превентивних 
центара у којима се спроводи 
програм ране детекције и 
превенције типа 2 дијабетеса  

6.ПК.2 Унапређење 
дијагностике и терапије 
у лечењу хроничних 
болести у Републици 
Србији 

Влада   
 

01  20.071.000 RSD   
 

3 едукација (специјализације, 
стручне посете, тренинзи) 
запослених за рад на новом 
хибридном СПЕКТ/ЦТ уређају, 
2 едукација (стручне посете, 
тренинзи) запослених за рад 
на новом уређају, 2 едукација 
(стручне посете, тренинзи) 
запослених за рад на новом 
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уређају, 1 набављен апарат за 
брахитерапију за Институт за 
онкологију и радиологију 
Србије 

6.ПК.3 "Лазина кућа од срца" Влада   
 

01  1.200.000 RSD   
 

300 нових особа и њихових 
породица укључених у 
програм терцијарне 
превенције и 300 нових особа 
укључених у програм заштите 
менталног здравља у 
заједници 

6.ПК.4 Имплементација 
Националног програма 
за палијативно 
збрињавање деце 

Влада   
 

01  1.765.000 RSD   
 

100 едукованих здравствених 
радника и сарадника и 40 
едукованих родитеља 

7 Управа за биомедицину Влада   01  26.433.000 RSD   
 

20000 донор картица , 50 
промоција трансплатације, 29 
овлашћених 
трансфузиолошких установа, 
2 укључених донор болница, 
15 извршених надзора у 
области биомедицине, 15 
овлашћених трансфузијских 
установа, 16 донор болница и 
80 обављених 
трансплантација годишње  

8 Буџетски фонд за 
финансирање Црвеног 

Влада   01  300.000.000 RSD   
 

170 број едукованих нових 
волонтера за акције 
добровољног давалаштва 
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крста Србије крви, 270 одржаних радионица 
, 20 едукованих за деловање у 
несрећама и 1 одржана 
едукација за деловање у 
несрећама 

9 Буџетски фонд за 
лечење обољења, 
стања или повреда које 
се не могу успешно 
лечити у републици 
Србији 

Влада   15  2.000 RSD   

08  10.000.000 RSD   

01  258.944.000 RSD   
 

45 пацијената који су упућени 
на лечење у инострану 
здравствену установу и 80 
послатих узорака на 
дијагностичко испитивање у 
иностране лабораторије  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


