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У складу са одредбама члана 2. тачка 3., члана 28., члана 50, а у вези са чланом 41. Закона
о буџетском систему1 и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину2, а на основу Упутства о методологији и динамици израде финансијског
плана корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, број 102402-3/2019-01 од 3. јануара 2019. године, Покрајински секретаријат за здравство (у даљем тексту:
Покрајински секретаријат) је сачинио образложење финансијског плана за 2019. годину којим се
омогућава обављање послова из надлежности Покрајине из делокруга рада овог секретаријата.
I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Покрајински секретаријат своје финансирање планира из прихода из буџета, донација од
међународних организација, примања од домаћих задуживања и неутрошених средстава донација
из ранијих година, а укупно планирана средства износе 2.590.852.506,56 динара и то:
1. Планирана средства, извор 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01, у
буџетској 2019. годину износе 977.900.000,00 динара;
2. Планирана средства, извор 06 00 Донације од међународних организација у буџетској
2019. години износе 1.690.723,38 динара.
Наведена средства су планирана у оквиру Програма 1803 Развој кавалитета и доступности
здраствене заштите, Пројекта 4011 „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији
институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини,
економска класификација прихода 732131 Текуће донација од међународних организација
у корист нивоа АП Војводине;
3. Планирана средства, извор 00 10 Примања од домаћих задуживања у буџетској 2019.
години износе 1.605.223.708,76 динара.
Наведена средства су планирана у оквиру Програма 1807 Развој инфраструктуре
здравствених установа, Програмске активности 1001 Изградња и опремање здравствених
установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, економска класификација
прихода 911431 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа АП
Војводине и
4. Планирана средства, извор 15 Неутрошена средства донација из ранијих година у
буџетској 2019. години износе 6.038.074,42 динара.
Наведена средства су планирана у оквиру Програма 1803 Развој кавалитета и доступности
здраствене заштите, Пројекта 4011 „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији
институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини,
економска класификација прихода 311712 Пренета неутрошена средства за посебне
намене.
У оквиру Покрајинског секретаријата врше се послови који су према функционалној
класификацији дефинисани као шифра 760 - здравство некласификовано на другом месту.
У оквиру Покрајинског секретаријата дефинисана је следећа програмска структура:
1801 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
1807 – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Расходи и издаци Покрајинског секретаријата за 2019. годину у оквиру раздела 08, на
функционалној класификацијами 760 - здравство некласификовано на другом месту планирани су
у укупном износу од 2.590.852.506,56 динара и приказан је у следећој табели:
1
2

"Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11’, 93/12, 62/2013, 63/2013-испр., 108/13, 142/14 и 68/15-други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018
„Сл. лист АПВ“, број 60/2018

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Одредом члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи3 утврђено је да
Покрајински секретаријат, обавља послове покрајинске управе у области здравства који се односе
на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и
унапређује заштита здравља, здравствене и фармацеутске службе на територији АП
Војводине,
утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за
грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење
делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине,
доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва,
односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан
програм здравствене заштите на републичком нивоу,
доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине,
оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти,
клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и
завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима,
предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине,
даје мишљења о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП
Војводина и утврђује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у
здравственој установи чији је оснивач,
утврђује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених
установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања
последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним
приликама на територији АП Војводине,
утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП
Војводине,
оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине,
предлаже директора Покрајинског завода за здравствено осигурање,
обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати
спровођење прописа из свог делокруга рада и помаже рад здравствених установа чији су
оснивачи органи АП Војводине,
даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника
у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине,
даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству
за установе које се налазе на територји АП Војводине, за утврђивање референтних
здравствених установа за поједине области здравствене делатности, даје мишљење на
предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и
дипломиране фармацеуте са територије АП Војводине,
сарађује са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области
здравства,
формира базе података из облaсти здравства,
прати рад здравствене службе на територији АП Војводине,
обавља поверене послове државне управе у области санитарног надзора и
обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или
другим прописом поверено.

"Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском
секретаријату се утврђују унутрашња организација и систематизација радних места у
Покрајинском секретаријату, унутрашње јединице и послови који се у њима обављају, начин
руковођења унутрашњим јединицама, укупан број радних места у Покрајинском секретаријату,
назив и опис послова за свако радно место и број потребних извршилаца, услови за обављање
послова сваког радног места, врши се разврставање радних места у звања и утврђују се друга
питања која се односе на рад и организацију Покрајинског секретаријата.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послоца у Покрајинском
секретаријату за здравство број:138-021-117/2016 од 22. новембра 2016. године на који је
Покрајинска влада дала сагласност решењем број:021-117/2016 од 25. новембра 2016. године,
Изменама и допунама број:138-021-117/2016-01-2 од 16. октобра 2018. године на који је
Покрајинска влада дала сагласност решењем број:021-117/2016-2 од 31. октобра 2018. године
Изменама и допунама број:138-021-117/2016-01-3 од 25. децембра 2018. године на који је
Покрајинска влада дала сагласност решењем број:021-117/2016-3 од 3. јануара 2019. године
систематизовано је 80 радних места (3 службеника на положају и 77 извршилачких радних места).
Ради обављања послова из делокруга Покрајинског секретаријата образована су два
сектора и то:
1. Сектор за здравство и
2. Сектор за санитарни надзор и јавно здравље.

Ван унутрашњих организационих јединица образовано је Одељење за анализе,
планирање и развој.
Самостални извршиоци ван унутрашњих јединица су подсекретар и виши референт технички секретар.
У Сектору за санитарни надзор и јавно здравље образоване су следеће уже унутрашње
јединице:
1. Одељење за санитарну инспекцију са седиштем у:








Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, за подручје јединица локалне самоуправе
општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран,
Сремски Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад;
Сремској Митровици, Св. Димитрија 13, за подручје јединица локалне самоуправе
општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова, Шид и град Сремска Митровица;
Суботици, Трг Лазара Нешића 1, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бачка
Топола, Мали Иђош и град Суботица;
Сомбору, Трг Цара Уроша 1, за подручје јединица локалне самоуправе општина Апатин,
Кула, Оџаци и град Сомбор;
Зрењанину, Трг Слободе 2, за подручје јединица локалне самоуправе општина Житиште,
Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ и град Зрењанин;
2. Одсеци за санитарну инспекцију са седиштем у:
Кикинди, Српских добровољаца 12, за подручје јединица локалне саоуправе општина Ада,
Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента и Чока;
Панчеву, Трг Краља Петра I 2-4, за подручје јединица локалне самоуправе општина
Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште и град Панчево.

Покрајински секретар за здравство организује рад и руководи радом Покрајинског
секртаријата, а замењује га заменик покрајинског секретара.
Покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и
другим пословима и у усклађивању рада унутрашњих јединица Покрајинског секретаријата
помаже подсекретар.
Радом сектора руководи помоћник покрајинског секретара, а радом одељења руководи
начелник одељења. Радом одсека руководи шеф одсека.
Помоћник покрајинског секретара има овлашћења и одговорност за обављање
најсложенијих послова из делокруга сектора којим руководи, за планирање, организовање,
усмеравање и надзор над обављеним пословима, као и законито и благовремено обављање
послова.Помоћник покрајинског секретара одговора за свој рад и за рад сектора којим руководи,
покрајинском секретару.
Начелник одељења за анализу, планирање и развој одговара за свој рад покрајинском
секретару и подсекретару.
Начелник одељења у сектору за санитарни надзор за свој рад и рад одељења којим
руководи, одговара покрајинском секретару и помоћнику покрајинског секретара.
Шеф одсека у сектору за санитарни надзор за свој рад и рад одсека којим руководи,
одговара покрајинском секретару, помоћнику покрајинског секретара.
Руководилац одељења и шеф одсека којим руководи, одговара покрајинском секретару и
помоћнику покрајинског секретара.
За разматрања начелних и других стручних питања из делокруга Покрајинског
секретаријата образује се Колегијум, као саветодавно тело покрајинског секретара, а сачињавају
га покрајински секретар, заменик покрајинског секретара, подсекретар и помоћници покрајинског
секретара. У раду Колегијума на позив покрајинског секретара учествују и запослени у
Покрајинском секретаријару.
За извршавање послова који захтевају заједнички рад запослених из различитих
организационих јединица у Покрајинском секретаријату или заједнички рад са другим
покрајинским органима, организацијама, службама или дирекцијама покрајински секретар може
обаразовати стручне комисије и радне групе.
У складу са наведеним, решењима покрајинског секретара за здравство образоване су
следеће комисије:
1. Комисија за заразне болести - 8 чланова,
2. Комисија за ХИВ – 12 чланова,
3. Комисија за одређивање зона санитарне заштите изворишта воде за
привредних објеката на територији АП Војводине – 3 члана,
4. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области гинекологије и опстетриције-5 чланова,
5. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области оториноларингологије-5 чланова,
6. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области пластичне хирургије-5 чланова,
7. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области неурохирургије-5 чланова,
8. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области васкуларне хирургије-5 чланова,
9. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области абдоминалне хирургије-5 чланова,
10. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области ортопедије и трауматологије-5 чланова,
11. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области урологије-5 чланова,
12. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији
области неурологије-5 чланова,

пиће насеља и
АП Војводине у
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13. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области психијатрије-5 чланова,
14. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области рехабилитације-5 чланова,
15. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области дерматоловенерологије-5 чланова,
16. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области радиологије-5 чланова,
17. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области нефрологије-5 чланова,
18. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области ендокринологије-5 чланова,
19. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области гастроентерологије-5 чланова,
20. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области хематологије-5 чланова,
21. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области пулмологије-5 чланова,
22. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области онкологије-5 чланова,
23. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области анестезије са периоперативном медицином-5 чланова,
24. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области кардиологије-5 чланова,
25. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите становника АП Војводине
оболелих од очних болести – 3 члана,
26. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области заразних болести – 5 чланова,
27. Комисија за унапређење квалитета рада медицинских сестара и здравствених техничара
на територији АП Војводине – 5 чланова и
28. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине у
области педијатрије – 5 чланова,
Комисије су основане у циљу праћења стања у областима здравствене заштите које су од
општег друштвеног интереса и предлагања одређених мера за подизање квалитета услуга у тим
областима и о свом раду подносе извештај покрајинском секретару.
Члановима комисија за рад у истим није утврђено право на накнаду.
Истовремено, током 2019. године Покрајински секретаријат ће на основу Закона о
утврђивању надлежности АП Војводине формирати Здравствени Савет Војводине, као стручно и
саветодавно тело које прати развој здравствене заштите и здравственог осигруања у АП
Војоводини и Етички одбор Војводине, као стручно тело.
Средства за исплату дневница за службено путовање и путних трошкова за 9 чланова
Савета и седам чланова Етичког одбора планирана су у оквиру захтева за текуће издатке.
Начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања именованих, постављених
и запослених лица у покрајинским органима регулисан је Покрајинском уредбом о платама,
накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ'', бр. 27/12, 35/12, 9/13, 16/14, 40/14, 1/15,
44/15, 61/16, 30/17 и 26/18) и Покрајинском скупштинском одлуком о платама лица која бира
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 33/12 и 7/13).

ПРОГРАМ 1801: УНАПРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
Намена програма:
Обављање послова покрајинске управе у области здравства и поверених послова државне управе
у области санитарног надзора у складу са позитивноправним прописима.
Предложени износ:
1. Програмска активност 18011003: Санитарни надзор у области здравства у износу од
95.736.913,65 динара и
2. Програмска активност 18011004: Администрација и управљање у износу од 36.401.657,20
динара,
што укупно за Програм: Унапређење и надзор у области здравства из извора 01 00 Општи приходи
и примања буџета – извор 01 износи 132.138.570,85 динара.

1. Програмска активност 18011003: Санитарни надзор у области здравства

У оквиру ове програмске активности обављају се поверени послови санитарног надзора на
територији Аутономне покрајине Војводине.
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 95.736.913,65
динара за следеће намене по контима:
Економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у
износу од 66.529.173,93 динара и то за следеће намене према конту:
 4111 - за исплату плата и додатака за запослене, планирана су средства у висини од
66.529.173,93 динара.
Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у
укупном износу од 11.409.753,33 динара и то за следеће намене према контима:
 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од
7.983.500,87 динара и
 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 3.426.252,46 динара.
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 476.972,57 динара и
то за следеће намене према конту:
 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених, трошкови паркирања и
др.), у висини од 476.972,57 динара.
Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу
од 750.000,00 динара и то за следеће намене према према контима:
 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла запослених (породиљско
боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена ) у висини од
100.000,00 динара,
 4143 за исплату за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти
запосленог или члана уже породице и друго у висини од 450.000,00 динара и
 4144 за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и
друге помоћи запосленом у висини од 200.000,00 динара.

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од
2.695.054,97 динара и то за следеће намене према конту:
 4151 за исплату накнада за запослене (накнаду превоза на посао и са посла у готовом) у
висини од 2.695.054,97 динара. У оквиру Покрајинског секретаријата функционише и 6
одељења санитарне инспекције ван седишта Покрајинског секретаријата за здравсто, те
се запосленима у Одељењима санитарне инспекције плаћају трошкови превоза од
места становања до места где обављају своје послове и задатке.
Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су у
износу од 350.000,00 динара и то за следеће намене према конту:
 4161 планирана су средства у висини од 350.000,00 динара за исплату јубиларне награде
и остале расходе.
Економска класификација 421 – стални трошкови планирана су у укупном износу од 1.570.000,00
динара и то за следеће намене према контима:
 4212 за плаћање енергетских услуга (услуге за електричну енергију и трошкови грејања)
за одељења и пословне јединице санитарне инспексије на територији 6 округа АП
Војводине у висини од 700.000,00 динара,
 4213 за плаћање комуналних услуга (услуге водовода и канализације,одвоз отпада,
услуге чишћења просторија, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и слично)
за одељења и пословне јединице санитарне инспекције на територији 6 округа
АП Војводине у висини од 200.000,00 динара,
 4214 за плаћање услуга комуникација (трошкове телефона, коришћења интернета,
услуге мобилног телефона и друго) у висини од 600.000,00 динара,
 4216 за плаћање закупа имовине за одељења и пословне јединице санитарне
инспекције на територији 6 округа АП Војводине у висини од 20.000,00 динара
(трошкови РТВ претплате) и
 4219 за плаћање осталих трошкова у висини од 50.000,00 динара.
Економска класификација 422 – трошкови путовања планирана су у укупном износу од 200.000,00
динара и то за следеће намене према конту:
 4221 за трошкове службених путовања у земљи у висини од 200.000,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове
за пословна путовања у земљи.
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од
2.900.000,00 динара и то за следеће намене према контима:
 4232 за компјутерске услуге у износу од 1.500.000,00 динара,
 4233 за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 200.000,00 динара. Ова
средства су планирана за образовање и усавршавање запослених, за котизације за
семинаре, стручна саветовања и учествовање на сајмовима и др.,
 4234 за услуге информисања у висини од 100.000,00 динара (услуге штампања,
информисања јавности и односа са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде и медијске
услуге радија и телевизије) и
 4235 за стручне услуге у висини од 1.100.000,00 динара.
Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од
100.000,00 динара и то за следеће намене према контима:
 4252 за текућепоправке и одржавање опреме у износу од 100.000,00 динара.

Економска класификација 426 – материјал планирана су средства у укупном износу од 510.000,00
динара и то за следеће намене према контима:
 4261 за административни материјал у висини од 250.000,00 динара,
 4263 за материјал за образовање и усавршавање запослених у висини од 200.000,00
динара и
 4269 за материјал за посебне намене у износу од 60.000,00 динара.
Економска класификација 465 - остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од
7.705.958,85 динара и то за следеће намене према конту:
 4651 за уплату средстава по основу Закона о привременом уређивању основице за
обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања у висини од
7.705.958,85 динара.
Економска класификација 482 – остали порези, обавезне таксе, и новчане казне и пенали
планирана су у укупном износу од 40.000,00 динара и то за следеће намене према конту:
 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 10.000,00 динара,
 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 20.000,00 динара и
 4823 за плаћање новчаних казни и пенала у износу од 10.000,00 динара.
Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у износу
од 500.000,00 динара и то за следеће намене према конту:
 4831 за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова и судских тела у висини од
500.000,00 динара.

2. Програмска активност 18011004: Администрација и управљање

У оквиру ове програмске активности обављају се послови покрајинске управе у области здравства.
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 36.401.657,20
динара за следеће намене по контима:
Економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у
износу од 21.675.325,52 динара и то за следеће намене према конту:
 4111 - за исплату плата и додатака за запослене, планирана су средства у висини од
21.675.325,52 динара.
Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у
укупном износу од 3.717.318,67 динара и то за следеће намене према контима:
 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од
2.601.039,30 динара и
 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 1.116.279,37 динара.
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 293.262,84 динара и
то за следеће намене према конту:
 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др), у висини од 293.262,84
динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу
од 550.000,00 динара и то за следеће намене према према контима:
 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла запослених (породиљско
боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена ) у висини од
200.000,00 динара,
 4143 за исплату за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти
запосленог или члана уже породице и друго у висини од 150.000,00 динара и
 4144 за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом у износу од 200.000,00 динара. Ова средства су планирана за помоћ
у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом.
Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од
642.385,12 динара и то за следеће намене према конту:
 4151 за исплату накнада за запослене (накнаду превоза на посао и са посла у готовом) у
висини од 642.385,12 динара.
Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су у
износу од 78.000,00 динара и то за следеће намене према конту:
 4161 планирана су средства у висини од 78.000,00 динара за исплату јубиларне награде
и остале расходе.
Економска класификација 421 – стални трошкови планирана су у укупном износу од 74.703,84
динара и то за следеће намене према конту:
 4211 за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга у висини од 74.703,84
динара.
Економска класификација 422 – трошкови путовања планирана су у износу од 320.000,00 динара
и то за следеће намене према конту:
 4221 за трошкове службених путовања у земљи у висини од 300.000,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале
трошкове за пословна путовања у земљи и
 4223 за надокнаду трошкова путовања у оквиру редовног рада (дневницa, превозa,
смештаја и осталих услуга на путовању у оквиру редовног рада) у висини од 20.000,00
динара.
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су у износу од 5.100.000,00 динара и
то за следеће намене према конту:
 4231 за плаћање административних услуга у висини од 100.000,00 динара,
 4232 за плаћање компјутерских услуга у висини од 400.000,00 динара,
 4233 за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, котизације и друге
услуге образовања и усавршавања запослених у висини од 300.000,00 динара,
 4234 за услуге информисања у висини од 600.000,00 динара (услуге штампања,
информисања јавности и односа са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде и медијске
услуге радија и телевизије).
 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских
саветника и остале стручне услуге) у висини од 3.600.000,00 динара и
 4239 за плаћање осталих општих услуга у висини од 100.000,00 динара.

Економска класификација 426 – материјал планирана су средства у укупном износу од 650.000,00
динара и то за следеће намене према контима:
 4261 за административни материјал у висини од 250.000,00 динара и
 4263 за материјал за образовање и усавршавање запослених у висини од 400.000,00
динара.
Економска класификација 444 – пратећи трошкови задуживања планирана су у
20.000,00 динара и то за следеће намене према конту:
 4441 за плаћање негативних курсних разлика у висини од 20.000,00 динара.

износу од

Економска класификација 465 - остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од
3.230.659,21 динара и то за следеће намене према конту:


4651 за уплату средстава по основу Закона о привременом уређивању основице за
обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања у висини од
3.230.659,21 динара (2.510.659,21 динара је планирано за наведене намене за запослене
који примају зараду и 240.000,00 динара за покрајинског секретара и заменика
покрајинског секретара који примају накнаду) и средства за уплату зарада особа са
инвалидитетом запослених у предузећу за профисионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу односно организацији
у висини од 480.000,00 динара.

Економска класификација 482 – остали порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана
су у укупном износу од 40.000,00 динара и то за следеће намене према конту:
 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 10.000,00 динара.
 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 20.000,00 динара и
 4823 за плаћање новчаних казни и пенала у износу од 10.000,00 динара.
Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у износу
од 10.000,00 динара и то за следеће намене према конту:
 4831 за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова и судских тела у висини од
10.000,00 динара.
Укупна средства планирана за програм 1801: Унапређење и надзор у области здравства износе
132.138.570,85 динара.
Методологија процене предложеног износа:
У складу са утврђеним надлежностима Покрајинског секретаријата, потребним бројем
извршилаца за њихово остваривање, а у складу са утврђеним максималним бројем запослених на
неодређено време у Покрајинском секретаријату планиран је наведени износ средстава.

ПРОГРАМ 1802: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Намена програма:
Друштвена брига за здравље на нивоу аутономне покрајине обухвата и доношење и спровођење
посебних програма здравствене заштите. Посебни програми здравствене заштите доносе се за
поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну
покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу.

Предложени износ:
1. Пројекат 18024003: Подршка превентивним активностима за очување и унапређење
здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље у износу од
8.000.000,00 динара,
2. Пројекат 18024004: Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини
Војводини за 2019. годину у износу од 11.879.574,97 динара,
3. Пројекат 18024005: Рано откривање промена функција и ремоделинга леве коморе и
циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној
покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 1.992.409,92 динара,
4. Пројекат
18024006:
Унапређивање
лечења
стерилитета
биомедицински
потпомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у
Аутномној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 6.000.000,00 динара,
5. Пројекат 18024007: Очување плодности код оболелих од малигних болести у
Аутономној покрајини Војводини за 2019. години у износу од 2.650.000,00 динара,
6. Пројекат 18024008: Унапређивање дијагностике и лечења штитасте жлезде у
Аутономној покрајини Војводини за 2019. години у износу од 4.170.000,00 динара,
7. Пројекат 18024009: Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја
развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. години у износу од
836.400,00 динара,
8. Пројекат 18024010: Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког
болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. години у износу од 2.910.000,00
динара,
9. Пројекат 18024011: Рана мобилизација критично оболелог хирушког болесника у
Аутономној покрајини Војводини за 2019. години у износу од 2.450.000,00 динара,
10. Пројекат 18024012: Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког и
Сремског округа за 2019. годину у износу од 2.140.000,00 динара,
11. Пројекат 18024013: Прва мамографија у износу од 25.000.000,00 динара и
12. Пројекат 18024014: Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини
Војводини за 2019. години у износу од 10.131.944,26 динара.
што укупно за Програм 1802: Превентивна здравствена заштита износи 78.160.429,15 динара из
извора 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01.

1. Пројекат 18024003: Подршка превентивним активностима за очување и унапређење
здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље
Расходи и издаци:
У оквиру пројекта планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара за следеће намене по
конту:
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од
8.000.000,00 динара и то:
 4234 за услуге информисања планирано је да буде утрошено 8.000.000,00 динара.
Година почетка: 2018. година
Година завршетка: 2019. година
Витално-демографску ситуацију у АПВ према подацима из Анализе здравственог стања
становништва АП Војводине 2017. година Института за јавно здравље Војводине карактерише,
између осталог, изражено старење становништва (просечна старост становништва је 42,5 година)
и неповољна стопа наталитета. У најзначајније узроке оболевања становништва Војводине
спадају масовне незаразне болести које су и водећи узроци смртности (кардиоваскуларне 50,6%,
малигне болести 23,6% и болести система за дисање 5,2%).

Постоји потреба спровођења активности усмерених на подршку превентивним активностима
за очување и унапређење здравља и усвајања понашања која доприносе здрављу. Израда и
емитовање здравствено васпитних, едукативних, научно заснованих видео и штампаних
материјала (у форми емисија, прилога, спотова, текстова, чланака и сл.) у масовним медијима као
што је телевизија, други електронски медији и штампани медији, будући да је доступно најширем
кругу лица значајно може да допринесе подизању нивоа свести појединца о одговорности за
сопствено здравље и здравственој просвећености становништва. Истовремено на тај начин се
афирмишу здрави стилови живота и појединци (или грађани) мотивишу на повећање одазива на
систематске прегледе и пружа подршка превентивном поступању грађана, здравствених радника
и здравствених установа за очување и унапређење здравља. Наведене активности нарочито су
значајне код здравствених проблема који највише доприносе оптерећењу болестима
становништва Војводине као што су масовне незаразне болести. На тај начин, повећањем
одговорности за сопствено здравље пружа се и подршка раду здравствених установа и
функционисању система здравствене заштите.

2. Пројекат 18024004: Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини
Војводини за 2019. годину
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 11.879.674,97 динара за
следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 11.879.674,97 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 11.879.674,97 динара.
Година почетка: 2013. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

3.

Пројекат 18024005: Рано откривање промена функција и ремоделинга леве коморе и
циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној
покрајини Војводини за 2019. годину

Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 1.992.409,92 динара за
следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 1.992.409,92 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 1.992.409,92 динара.
Година почетка: 2013. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

4. Пројекат 18024006: Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим
оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини
Војводини за 2019. годину
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара за
следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 6.000.000,00 динара.
Година почетка: 2017. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализују Клинички центар Војводине и Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад.
5. Пројекат 18024007: Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној
покрајини Војводини за 2019. години
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 2.650.000,00 динара за
следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 2.650.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 2.650.000,00 динара.
Година почетка: 2017. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.
6. Пројекат 18024008: Унапређивање дијагностике и лечења штитасте жлезде у Аутономној
покрајини Војводини за 2019. години
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 4.170.000,00 динара за
следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 4.170.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 4.170.000,00 динара.
Година почетка: 2017. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

7. Пројекат 18024009: Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног
доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. години
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 836.400,00 динара за
следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 836.400,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 836.400,00 динара.
Година почетка: 2019. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.
8. Пројекат 18024010: Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког
болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. години
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 2.910.000,00 динара за
следеће намене по контима:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 2.910.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 1.350.000,00 динара и
 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано
је да се утроши 1.560.000,00 динара.
Година почетка: 2019. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.
9. Пројекат 18024011: Рана мобилизација критично оболелог хирушког болесника у
Аутономној покрајини Војводини за 2019. години
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 2.450.000,00 динара за
следеће намене по контима:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 2.450.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 1.450.000,00 динара и
 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано
је да се утроши 1.000.000,00 динара.
Година почетка: 2019. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

10. Пројекат 18024012: Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког и Сремског
округа за 2019. годину
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 2.140.000,00 динара за
следеће намене по контима:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 2.140.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 2.000.000,00 динара и
 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано
је да се утроши 140.000,00 динара.
Година почетка: 2019. година
Година завршетка: 2019. година
Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад и Специјална болница за
рехабилитацију „Термал“ Врдник.
11. Пројекат 18024013: Прва мамографија
Расходи и издаци:
У оквиру пројекта планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара за следеће намене по
контима:
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од
3.000.000,00 динара и то:
 4231 за административне услуге планирано је да буде утрошено 200.000,00 динара,
 4234 за услуге информисања планирано је да буде утрошено 2.000.000,00 динара,
 4235 за стручне услуге планирано је да буде утрошено 500.000,00 динара и
 4239 за остале опште услуге планирано је да буде утрошено 300.000,00 динара.
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у износу од 22.000.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да се утроши 5.500.000,00 динара и
 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано
је да се утроши 16.500.000,00 динара.
Година почетка: 2019. година
Година завршетка: 2019. година
Реализација пројекта обухвата превентивне мамографске прегледе жена старости од 45
до 49 година и тиме обезбедити доступна здравствена заштита свим женама у општинама на
територији АП Војводине, нарочито у општинама које немају капацитете (кадровске и техничку
опремљеност апаратима) за организовани скрининг рака дојке. Истовремено ће се вршити
едукација жена о значају бриге о сопственом здрављу и значају правовремених превентивних
прегледа. Реализација пројекта обухвата набавку једног покретног мамографа и одговарајуће
неопходне опреме за мамографски преглед. Планира се обезбеђење средстава за извођење
мамографских снимање и очитавање мамографских снимака.

Водећи узрок морталитета и морбидитета (обољевања) на територији АП Војводине су
хроничне незаразне болести. Према подацима Института за јавно здравље Војводине садржаним
у Анализи здравственог стања становништва Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,
тумори од којих је умрла скоро свака четврта особа са учешћем од 22,8% други су узрок смрти
становништва Аутономне покрајине Војводине одмах после кардиоваскуларних болести чије
учешће је 54,5%. Према подацима из наведене Анализе злоћудни тумор дојке спада у десет
водећих
дијагноза као узрок хоспитализације у Војводини у 2017. години са 3.981
хоспитализацијом.
Пројекат реализује Клинички центар Војводине коме ће бити пренета средства у укупном
износу од 22.000.000,00 динара и Покрајински секретаријат за здравство у износу од 3.000.000,00
динара.
13. Пројекат 18024014: Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини
Војводини за 2019. години
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 10.131.944,26
динара за следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у укупном износу од 10.131.944,26 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да буде утрошено 10.131.944,26 динара.
Укупна средства планирана за програм 1802: Превентивна здравствена заштита износе
78.160.429,15 динара.
Методологија процене предложеног износа:
Средства за реализацију програма планирана су на основу праћања и сагледавања здравственог
стања становника АП Војводине, сагледавања ефеката реализације спровођења посебних
програма од 2013. године, података о здравственом стању становника АП Војводине и планираног
обима средстава опредељеног Покрајинском секретаријату за 2019. годину, а поштујући принцип
транспарентности доделе буџетских средстава.
Планирани начин реализације:
Предлагање девет посебних програма здравствене заштите и посебног програма јавног здравља
врши се на основу позива свим здравственим установама на територији АПВ чији оснивач је
Аутономна покрајина Војводина за доставу предлога посебних програма, а на предлог приоритета
стручне комисије Покрајинског секретаријата за здравство. На основу члана 31. Алинеја 5. Статута
Аутономне покрајине Војводине, Скупштина Аутономне покрајине Војводине добоси програмске,
развојне и планске документе, у складу са законом и програмским, развојним и планским
документима Републике Србије. Додела средстава за реализацију активности планираних
пројектом: Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање
одговорности појединца за сопствено здравље вршиће се у складу са Законом о јавним
набавкама. Покрајинска влада на седници од 21. новембра 2018. године поводом разматрања
Индормације о потреби спровођења активности превенције и унапређења здравља жена на
територији АП Војводине донела је закључке којим је задужен Покрајински секретаријат за
здравство да на основу праћења здравственог стања и података о обољевању жена од тумора
дојке и стања опремљености здравствене службе мамографским апаратима приликом израде
предлога буџета АП Војводине за 2019. годину, у оквиру обима средстава утврђеног Упутством за
припрему буџета АП Војводине за 2019. годину, планира средства за реализацију пројекта
унапређења превенције рака дојке у оквиру програма 1802 Превентивна здравствена заштитa у
износу до 25.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ: 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Намена програма:
Унапређење квалитета здравствене заштите у складу са савременим достигнућима медицинске
науке и праксе и остваривање приступачности здравствене заштите обезбеђењем одговарајуће
физички, географски и економски доступне здравствене заштите.
Предложени износ:
1. Програмска активност 18031003: Хитна медицинска помоћ у износу од 1.000,00 динара,
2. Програмска активност 18031004: Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама,
савезима и удружењима у износу од 2.000.000,00 динара,
3. Програмска активност 1010: Обезбеђење несметаног функционисања и подизања
квалитета здравствене заштите у износу од 79.600.00,00 динара,
4. Пројекат 18034005: Родитељска кућа у износу од 8.000.000,00 динара и
5. Пројекат 18034011: „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнија институционални одговор
на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини у износу од 7.728.797,80
динара и
што укупно за Програм 1803: Развој квалитета и доступности здравствене заштите износи
97.329.797,80 динара, од чега је износ од 89.601.000,00 динара из извора 01 00 Општи приходи и
примања буџета – извор 01, износ од 1.690.723,38 динара из извора 06 00 – донације од
међународних организација и износ од 6.038.074,42 динара је из извора 15 00 - неутрошена
средства донација из ранијих година.
1. Програмска активност 18031003: Хитна медицинска помоћ
Здравствене установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина обраћају се
захтевима за обезбеђење средстава за хитну медицинску помоћ Покрајинском секретаријату за
плаћање накнаде за трошкове лечења пацијената који нису здравствено осигурани. Будући да се
ради о трошковима на које здравствене установе нису у могућности да утичу, односно у обавези
су да пруже хитну медицинску помоћ постоји неопходност планирања средстава за ову намену.
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000,00 динара
за следеће намене по контима:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у укупном износу од 1.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да буде утрошено 1.000,00 динара.
2. Програмска активност 18031004: Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама,
савезима и удружењима
Јачање партнерства са хуманитарним и другим удружењима грађана и стручним
организацијама и њихово активно укључивање у реализацију циљева здравствене политике и
већи обухват осетљивих групација становништва активностима од значаја за здравствену
делатност, а које спроводе удружења грађана и др. Додела средстава врши се путем јавног
конкурса који спроводи Комисија за спровођење поступка јавног конкурса на основу Правилника
о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата.
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00
динара за следеће намене по контима:

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама планирана су у укупном
износу од 2.000.000,00 динара.
 4819 – за дотације осталим непрофитним институцијама у висини од 2.000.000,00
динара.
3. Програмска активност 18031010: Обезбеђење несметаног функционисања и подизања
квалитета здравствене заштите
Обезбеђење услова за бољу кадровску обезбеђеност кадра у здравственим установама до
норматива у складу са чланом 13. став 1. тачка 7. Закона о здравственој заштити и стварање услова
за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите који су виши од норматива
у погледу простора, опреме, кадра лекова и медицинских средстава у складу са чланом 13а.
Закона о здравственој заштити, а који је неопходан за обављање делатности и несметано
функционисање здравствених установа. Део средстава планиран је за наведене намене због
недостатка финансијских средстава у систему обавезног здравственог осигурања, и која се не могу
обезбедити на основу уговора закљученог са организацијом за обавезно здравствено осигурање,
односно из сопствених прихода и ради постизања вишег стандарда у обезбеђивању здравствене
заштите. Део средстава планиран је за извршавање обавеза здравствених установа по извршним
судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из средстава обавезног здравственог
осигурања или на други начин у складу са законом, а за које здравствена установа не може да
обезбеди средства.
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 79.600.000,00
динара за следеће намене по контима:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у укупном износу од 79.600.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да буде утрошено 79.600.000,00 динара.
4. Пројекат 18034005: Родитељска кућа
У складу са Закључком Владе Аутономне Покрајине Војводине, број 025-16/2013 од 5. јуна
2013. године, којим је прихваћена Информација о коришћењу имовине „Задужбине породице
Костић“ закључен је Уговор о коришћењу имовине „Задужбине породице Костић“, број 1465 од 7.
jуна 2013. gодине“, која ће се користити за трајно смештање „Родитељске куће“ за смештај деце
оболеле од малигних болести при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
за виши стандард у погледу простора (трошкови сталног и текућег одржавања просторија и
режијски трошкови) и за трошкове потребног кадра планирана су средства.
Година почетка: 2013. година
Година завршетка: 2019. година
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.000.000,00
динара за следеће намене по контима:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у укупном износу од 8.000.000,00 динара и то:
 4641 за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано је
да буде утрошено 8.000.000,00 динара.

5. Пројекат 18034011: „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор
на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини

За реализацију овог пројекта у 2018. години планирана су средства у укупном износу од
7.728.797,80 динара и то: извора 06 00 Донације од међународних организација у износу од
1.690.723,38 динара и из извора 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година у
укупном износу од 6.038.074,42 динара. Средства прихода планирана су на економској
класификацији 732131 - текуће донације од међународних организација у износу од 1.038.074,42
динара и 311712- пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 6.038.074,42
динара.
Покрајинском секретаријату на конкурсу Повереничког фонда Уједињених Нација за
подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence
against Women-UN Trust Fund) одобрена су средства за реализацију пројекта „ЗАУСТАВИЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ у укупном износу од 533.060$ у периоду од три године. Наведени износ
средстава ће бити умањен за износ од 10.000$ који је намењен за организацију радионица
Повереничког фонда UN за елиминисање насиља над женама и износ од 25.384$ који чине
трошкове ревизије буџетских линија, а које ће сносити инопартнер.
Укупан износ средстава у висини од 497.676$ биће преношен у годишњим износима и то: 2016.
године 106.359$, 2017. године 215.255$ и 2018. године 176.062$ (део средстава у износу од 90%
наведеног износа у 2018. години, а део средстава у висини од 10% наведеног износа почетком
2019. године).
Партнер Покрајинског секретаријата на Пројекту је Удружење грађанки и грађана ''Центар
за подршку женама'' Кикинда. Учешће Покрајинског секретаријата као главног носиоца пројекта
које се обезбеђује кроз плате запослених у Покрајинском секретаријату који ће део радног
времена радити на реализацији овог Пројекта. Овим пројектом ће се оснажити институционални
систем подршке за жртве насиља, укључујући здравствени, психосоцијални и правни аспект
пружања помоћи и подршке жртви, унапредити мултисекторска сарадња између здравствених
установа, установа социјалне заштите, правосуђа, полиције и цивилног сектора. За спровођење
Пројекта 2. новембра 2015. године закључен је Стандардни споразум о сарадњи између
Покрајинског секретаријата и Организације УН за равноправност полова и оснаживање жена.
Година почетка: 2016. година
Година завршетка: 2018. година (пројекат се завршава 17. јануара 2019. године)
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у 2019. години у укупном износу од
7.728.797,80 динара, од чега је из извора 06 00 Донације од међународних организација у износу
од 1.690.723,38 динара, а из извора 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година износ
од 6.038.074,42 динара.
Из извора 06 00 Донације од међународних организација средства су планирана у укупном износу
од 1.690.723,38 динара за следеће намене према конту:
Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 26.984,43 динара и то
за следеће намене према конту:
 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 26.984,43 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове
за пословна путовања у земљи,

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од
809.071,95 динара и то за следеће намене према контима:
 4234 за услуге информисања у износу од 28.703,37 динара,
 4235 за плаћање стручних услуга у висини од 621.390,92 динара и
 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од
158.977,66 динара.
Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама планирана су у износу од
854.667,00 динара.
 4819 – за дотације осталим непрофитним институцијама у висини од 854.667,00 динара.
Средства ће бити пренета Удружењу грађанки и грађана ''Центар за подршку женама''
Кикинда и
Из извора 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у укупном износу
од 6.038.074,42 динара за следеће намене према конту:
Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 612.667,87 динара и
то за следеће намене према конту:
 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 612.667,87 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове
за пословна путовања у земљи,
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од
4.978.457,55 динара и то за следеће намене према контима:
 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда софтвера и одржавање рачунара) у висини
од 104.995,00 динара,
 4234 за услуге информисања у износу од 848.346,30 динара,
 4235 за плаћање стручних услуга у висини од 3.084.451,27 динара и
 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од
940.664,98 динара.
Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама планирана су у износу од
2.000,00 динара.
 4819 – за дотације осталим непрофитним институцијама у висини од 2.000,00 динара.
Средства ће бити пренета Удружењу грађанки и грађана ''Центар за подршку женама''
Кикинда и
Економска класификација 512 планирана је у укупном износу од 444.949,00 динара и то за
следеће намене по конту:
 5122 за набавку административне опреме у износу од 42.694,90 динара и
 5125 за набавку медицинске и лабораторијске опреме у износу од 402.254,10 динара.
Укупна средства планирана за програм 1803: Развој квалитета и доступности здравствене
заштите износе 97.729.797,80 динара.
Методологија процене предложеног износа:
Планирање средстава за реализацију програмских активости извршено је у складу са обавезама
оснивача здравствених установа утврђених позитивноправним прописима и планираног обима
средстава опредељеног Покрајинском секретаријату за 2019. годину, а за реализацију пројеката с
обзиром на обавезе утврђене закљученим уговорима.

Планирани начин реализације:
Додела средстава удружењима грађана вршиће се јавним конкурсом, средстава за хитну
медицинску помоћ и обезбеђење несметаног функционисања здравствених установа и подизања
квалитета здравствене заштите по поднетим захтевима здравствених установа, а за реализацију
пројеката ''Родитељска кућа'' закључивањем одговарајућих уговора, а ''Заустави-заштити-помози''
реализацијом већ закљученог уговора са донатором.

ПРОГРАМ: 1807 – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Намена програма:
Унапређење квалитета лечења кроз побољшање услова за рад здравствених установа и
унапређење услова рада и квалитета здравствене заштите. Квалитет здравствене заштите је једна
од најзначајнијих димензија здравственог система, а напори на сталном унапређењу квалитета
здравствене заштите су интегрални део напора на унапређењу здравственог стања становништва
Аутономне покрајине Војводине.
Предложени износ:
1. Програмска активност 18071001: Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач АПВ у укупном износу од 2.095.223.708,76 динара и то: из извора
01 00 – приходи из буџета у износу од 490.000.000,00 динара и извора 10 00 – примања од
домаћих задуживања у износу од 1.605.223.708,76 динара,
2. Пројекат 18075004: Развој здравства 2 - суфинансирање у износу од 150.000.000,00 динара
из извора 01 00 - приходи из буџета и
3. Пројекат 18075005: Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за
возилима за превоз пацијената на дијализу у износу од 38.000.000,00 динара из извора 01
00 - приходи из буџета.
што укупно за Програм 1807: Развој инфраструктуре здравствених установа износи
2.283.223.708,76 динара и то: из извора 01 00 општи приходи и примања буџета – извор 01 у
износу од 678.000.000,00 динара и из извора 10 00 – примања од домаћих задуживања у износу
од 1.605.223.708,76 динара.

1. Програмска активност 18071001: Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Програмска активност обухвата улагања која омогућавају несметано обављање делатности
здравствених установа и обезбеђење непрекидног пружања здравствене заштите кроз
интервенције за изградњу, одржавање и опремање, инвестиционо-текуће одржавање, нарочито
замену делова апарата неопходних за дијагностику који захтевају знатна финансијска средства,
набавку медицинске и немедицинске опреме неопходне за рад здравствених установа, набавку
превозних средстава и опреме за развој интегрисаног здравственог информационог система.
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.095.223.708,76
и то: из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 490.000.000,00 динара и из извора 10 00 –
примања од домаћих задуживања у износу од 1.605.223.708,76 динара. Средства су планирана за
следеће намене по конту:
Економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
планирана су средства у укупном износу од 2.095.223.708,76 динара и то:



4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано
је да буде утрошено 2.095.223.708,76 динара из извора 01 00 – приходи из буџета у
износу од 490.000.000,00 динара и из извора 10 00 – примања од домаћих задуживања
у износу од 1.605.223.708,76 динара.

Средства у износу од 70.000.000,00 динара су планирана за обезбеђивање хитних капиталних
поправки на медицинској и немедицинској опреми, а износ у висини од 420.000.000,00 динара за
изградњу, одржавање и опремање, инвестиционо-текуће одржавање, набавку медицинске и
немедицинске опреме неопходне за рад здравствених установа, набавку превозних средстава и
опреме за развој интегрисаног здравственог информационог система.
Покрајинска влада на 113. седници одржаној 7. марта 2018. године усвојила је Информацију о
најнеопходнијим потребама здравствених установа, чији је оснивач АП Војводина за набавком
медицинске и немедицинске опреме и донела закључке којим су задужени Покрајински
секретаријат за финансије да сагледа могућности за обезбеђење средстава за набавку
медицинске и немедицинске опреме здравственим установама чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина, чија набавка je најхитнија у 2018. години и Покрајински секретаријат за
здравство да у оквиру обима средстава којa буду обезбеђена за набавку медицинске и
немедицинске опреме здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
у 2018. години одреди приоритете и изврши доделу средстава здравственим установама које ће
бити изабране у поступцима прописаним актом о буџету. За задовољавање најургентнијих
потреба здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у 2018. години за
набавком медицинске и немедицинске опреме планирана су средстава у износу од
1.000.000.000,00 динара, а у 2019. години такође износ од 1.000.000.000,00 динара.
На основу члана 16. став 5. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(''Службени лист АПВ'', бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), члана 10. став 2. Правилника о
поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за
здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина (''Службени лист АПВ'', број 2/18) у вези са Финансијским планом
Покрајинског секретаријата за здравство за 2018. годину и Решењем о покретању поступка за
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број:138-4011403/2018 од 17. априла 2018. године, покрајински секретар за здравство је на основу Јавног
конкурса за финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме
здравственим установама у 2018. години, број:138-401-1403/2018-2 донео Решење о додели
средстава по јавном конкурсу за финансирање односу суфинансирање набавке медицинске и
немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години у висини од 1.000.000.000,00
динара. Средства су опредељена за 20 здравствених установа чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина. У току 2018. године утрошена су средства у висни од 394.776.291,24 динара,
те се у 2019. години планира пренос средстава здравственим установама у висини од
605.223.708,76 динара.
2. Пројекат 18075004: Развој здравства 2 - суфинансирање
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 150.000.000,00
динара за следеће намене по конту:
Економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти у износу од 150.000.000,00
динара и то:
 4632 за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је да буде утрошено
150.000.000,00 динара.
Година почетка: 2019. година
Година завршетка: 2019. година

Набавком нових линеарних акцелератора са пратећом радиотерапијском опремом
смањиће се број пацијената који чекају започињање зрачне терапије што је од одлучног значаја за
бољи исход лечења, веће преживљавањее и контролу малигних болести.
Друштвена брига за здравље на нивоу аутономне покрајине, општине, односно града на
основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр.
107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 11/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
обухвата мере за обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над здравственим
установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установа, а које
обухвата изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо
улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и
превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог информационог система.
3. Пројекат 18075005: Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за
возилима за превоз пацијената на дијализу
Расходи и издаци:
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 38.000.000,00
динара за следеће намене по конту:
Економска класификација 512 – машине и опрема планирана су средства у укупном износу од
38.000.000,00 динара и то:
 5121 за опрему за саобраћај планирано је да буде утрошено 38.000.000,00 динара и то:
из изора 01 00 – приходи из буџета у износу од 38.000.000,00 динара.
Година почетка: 2019. година
Година завршетка: 2019. година
Покрајински секретаријат у оквиру послова праћења здравственог стања становништва и
рада здравствене службе на својој територији извршио је сагледавање стања опремљености
здравствених установа на територији АП Војводине возилима за превоз пацијената на дијализу и
потребама ових установа за набавком наведених возила у циљу обезбеђења приступачне и
уједначене здравствене заштите свим грађанима. Сагледани су подаци здравствених установа о
броју и врсте возила којима поједине здравствене установе располажу, њиховој години
производње и возном стању у коме се иста налазе с аспекта безбедности пацијената као и
економичности њиховог одржавања и употребе и података о броју дијализних пацијената којима
је превоз потребан и удаљеност од дијализних центара.
На основу наведених критеријума, а с обзиром на ограничени обим финансијских
средстава за ову намену утврђене су приоритетне потребе здравствених установа за возилима за
превоз пацијената на дијализу. Планира се набавка 10 возила за домове здравља у Ковину,
Апатину, Жабљу, Бачу, Кули, Новом Бечеју, Белој Цркви, Новом Кнежевцу, Сенти и за Општу
болницу Кикинда.
Друштвена брига за здравље на нивоу аутономне покрајине, општине, односно града на
основу члана 13. став 1. тачка 1. и 2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр.
107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 11/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на
територији аутономне покрајине између осталог и праћење здравственог стања становништва и
рада здравствене службе на својој територији, као и старање о спровођењу утврђених приоритета
у здравственој заштити и стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне
здравствене заштите на својој територији.
Право пацијента на доступност здравствене заштите утврђено је чланом 6. Закона о
правима пацијената (''Службени гласник РС'', број 45/13), тако да пацијент има право на доступну
и квалитетну здравствену заштиту, у складу са својим здравственим стањем, а у границама
материјалних могућности система здравствене заштите. Ставом 2. наведеног члана утврђено ја да
у поступку остваривања здравствене заштите, пацијент има право на једнак приступ здравственој

служби, без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту
обољења, време приступа здравственој служби или у односу на неку другу различитост која може
да буде узрок дискриминације. Надаље чланом 9. Закона о правима пацијената утврђено је право
пацијента на благовремену и квалитетну здравствену услугу, у складу са здравственим стањем и
утврђеним стручним стандардима.
Укупна средства планирана за програм 1807: Развој инфраструктуре здравствених установа износе
2.283.223.708,76 динара.
Методологија процене предложеног износа:
Износ у висини од 1.000.000.000,00 динара у 2018. години, као и 1.000.000.000,00 динара у 2019.
години утврђен је на основу сагледавања потреба здравствених установа чији је оснивач АП
Војводина (35 установа) за медицинском и немедицинском опремом, а имајући у виду опрему и
којом здравствене установе располажу, њено стање и број становника који гравитирају овим
установама и користе здравствене услуге. Укупан процењени износ потребан за обезбеђење
медицинске и немедицинске опреме здравственим установама чији је оснивач АП Војводина
износи 3.274.228.000,00 динара. Најхитније потребе здравствених установа за које су планирана
средства у висини од 1.000.000.000,00 динара у 2018. години, од чега су пренета средства у 2019.
годину у износу од 605.223.708,76 динара, као и планирана средства у износу од 1.000.000.000,00
динара у 2019. години односе се на набавку најсавременије медицинске опреме као што су:
опрема за радиолошку дијагностику, ултразвучни апарати, лапараоскопски и артроскопски
стубови, гастроскопи, бронхоскопи и друга медицинска и немедицинска опрема и опрема у
области интегрисаног здравственог информационог система. Износ од 150.000.000,00 динара је
недостајући износ средстава потребних за суфинансирање набавке нових линеарних
акцелератора са пратећом радиотерапијском опремом Институту за онкологију Војводине,
Сремска Каменица. Предложени износ за пројекат у висини од 38.000.000,00 динара процењен је
на основу сагледавање стања опремљености свих здравствених установа на територији АП
Војводине возилима за превоз пацијената на дијализу и потреба ових установа за набавком истих.
Истовремено, здравствене установе на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач
АП Војводина су крајем 2018. године исказале да им је у 2019. години за набавку медицинске и
немедицинске опреме потребан износ у висини од 6.962.653.597,95 динара, који би омогућио
задовољавање свих исказаних потребе здравствених установа. Сагледавањем наведених потреба
и реалних могућности у 2019. години су планирана средства у висини од 490.000.000,00 динара.
Планирани начин реализације:
Додела укупно планираних средстава за реализацију програмске активности вршиће се путем
јавног конкурса и то конкурса за доделу средстава за хитне намене у износу од 70.000.000,00
динара који ће бити расписан током целе 2019. године, односно до утрошка средстава и конкурса
за доделу средстава у износу од 420.000.000,00 динара и у износу од 1.000.000.000,00 динара.
Утврђивање приоритета за доделу средстава на јавном конкурсу по корисницима и износима
средстава утврђује Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава
здравственим установама на основу Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање
буџетских средстава Покрајинског секретаријата у вршењу оснивачких права над здравственим
установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Средства у износу од 150.000.000,00
динара ће се транферисати Министарству здравља Републике Србије. Средства у износу од
38.000.000,00 динара утрошиће се за набавку возила за превоз пацијената на дијализу
здравственим установама чије су потребе опредељене као приоритетне пројектом: Обезбеђење
приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз пацијената на дијализу, а
поступак набавке наведених возила ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама.
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