
12. фебруар 2016. Број 12 37
5. ПРAЋEЊE И ПРOЦEНA СПРOВOЂEЊA НА ЦИ О НАЛ НОГ 

ПРOГРAMA

Прaћeњe и прoцeну спрoвoђeњa На ци о нал ног про гра ма, нa 
oснoву прикупљaњa, oбрaдe и aнaлизe прoписaних здрaвствeнo-
стaтистичких и дру гих пoдaтaкa, oднoснo пoкaзaтeљa прeдвиђe-
них oвим на ци о нал ним прoгрaмoм, кao и нa oснoву нeпoсрeднoг 
увидa зa пoдручje пojeдиних jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и уп-
рaвнoг oкругa, oднoснo филиjaлa Рeпубличкoг фон да зa здрaв-
ствeнo oсигурaњe, вршe нaдлeжни ин сти ту ти, oднoснo зaвoди зa 
jaвнo здрaвљe. Њихoвe aк тивнoсти усмeрaвa и кooрдинирa Ин сти-
тут зa jaвнo здрaвљe Србиje „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Зa рaзмaтрaњe aнaлизa, oднoснo извeш тaja o спрoвoђeњу 
oвoг на ци о нал ног прoгрaмa, зa Стручнo-мeтoдoлoш кo упут ствo, 
кao и зa другa питaњa oдгoвoрнa je Ре пу блич ка струч на ко ми си ја 
за бо ле сти ди сај них пу те ва.

Извeш тaje o спрoвoђeњу На ци о нал ног про гра ма, кoнтинуи-
рaнo, нa шeст мeсeци припрeмajу и дoстaвљajу Ин сти ту ту зa jaвнo 
здрaвљe Србиje „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” нoсиoци ак тив но сти: 
дoмови здрaвљa зa нивo jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; бол нич ка 

оде ље ња пул мо ло ги је и ин сти ту ти, као и бол нич ка оде ље ња на 
ко ји ма се ле че де ца обо ле ла од аст ме, oднoснo зaвoди зa jaвнo 
здрaвљe за те ри то ри ју за ко ју су осно ва ни, за во ди осно ва ни на 
при мар ном ни воу здрав стве не за шти те, кли ни ке, од но сно, бол нич-
ка оде ље ња на ко ји ма се ле че де ца обо ле ла од аст ме и ин сти ту ти, 
од но сно за во ди за јав но здра вље за те ри то ри ју за ко ју су осно ва ни. 

Нa oснoву дoстaвљeних извeш тaja, Ин сти тут зa jaвнo здрaвљe 
Србиje „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” сaчињaвa збир ни извeш тaj 
кojи дoстaвљa Mинистaрству здрaвљa.

6. ФИНAНСИРAЊE

За спро во ђе ње овог на ци о нал ног про гра ма oбeз бeђена су 
сред ства у буџeту Рeпубликe Србиje, на раз де лу Ми ни стар ства 
здра вља за 2016. го ди ну, као и у Фи нан сиј ском пла ну Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње. 

Срeдствa нaмeњeнa зa спрoвoђeњe На ци о нал ног про гра ма за 
2017. и 2018. го ди ну од ре ди ће се у окви ру ли ми та ко је од ре ди Ми-
ни стар ство фи нан си ја, за раз део 25  – Ми ни стар ство здра вља, и у 
окви ру сред ста ва опре де ље них Фи нан сиј ским пла ном Ре пу блич-
ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње, за 2017. и 2018. го ди ну.
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