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Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 50-221/21-V
Датум: 23. децембар 2021. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист
града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени
лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о
раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), на
седници одржаној дана
23. децембра 2021. године, донело је
З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о доношењу Програма ''Анализа здравственог
стања становништва, рада и ефеката здравствене службе на територији града
Крагујевца''
I Утврђује се Предлог одлуке о доношењу Програма
''Анализа здравственог стања
становништва, рада и ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца'' и упућује
се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.
II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, одређује се др
Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту.
Образложење
Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о доношењу
Програма ''Анализа здравственог стања становништва, рада и ефеката здравствене службе
на територији града Крагујевца''(у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1.
тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1.
Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. став 1. тачка
1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и
12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града
Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач
аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним
питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања
појединих питања.
Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за
упућивање Предлога одлуке о доношењу Програма ''Анализа здравственог стања
становништва, рада и ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца'',
Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.
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Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене
делатности
Број: XXV/21
Датум: 20. децембар 2021. године
Крагујевац
ГРАДСКОМ ВЕЋУ
-председникуГрадска управа за друштвене делатности припремила је, у складу са чланом 52. став
1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланом 68. тачка 1.
Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19) и чланом 11. став 1.
алинеја 4. Одлуке о организацији Градских управа града Крагујевца ("Службени лист града
Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу на разматрање и
одлучивање:
- Нацрт одлуке о доношењу Програма ''Анализа здравственог стања
становништва, рада и ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца''
Нацрт одлуке о доношењу Програма ''Анализа здравственог стања становништва,
рада и ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца'' припремљен је у складу
са одредбама:
1. члана 14. став 2. и члана 22. став 2. Закона о јавном здрављу (''Службени гласник РС'',
број 15/16), у вези са чланом 16. став 3. и став 5. Правилника о ближим условима и
обавезама за деловање у области јавног здравља (''Службени гласник РС'', број 94/19),
2. члана 181. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града
Крагујевца'', број 16/21) и
3. одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који
се упућују Градском већу ( ''Службени лист града Крагујевца'', број 21/21).
Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о доношењу Програма
''Анализа здравственог стања становништва, рада и ефеката здравствене службе на
територији града Крагујевца'' и уколико то учините, за представника предлагача на седници
Градског већа одређује се Никола Рибарић, в.д. начелника Градске управе за друштвене
делатности.
ВД НАЧЕЛНИКА,
Никола Рибарић,с.р.
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 14. став 2. и члана 22. став 2. Закона о
јавном здрављу („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), у вези са чланом 16. став
3. и став 5. Правилника о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног
здравља (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 94/19) и члана 181. став 1. Пословника
Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 16/21), на седници
одржаној дана _______2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА
''АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА, РАДА И ЕФЕКАТА
ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА''
1. Доноси се Програм ''Анализа здравственог стања становништва, рада и ефеката
здравствене службе на територији града Крагујевца'' (у даљем тексту: Програм), који је
предложио Институт за јавно здравље Крагујевац, као носилац активности у области
деловања јавног здравља за територију града Крагујевца.
Програм ће се реализовати током 2022. године, представља програм из области јавног
здравља и саставни је део ове одлуке.
2. Спровођење Програма прати Савет за здравље града Крагујевца, даје мишљење на
Извештај о остваривању Програма и предлаже мере за његово унапређење.
3. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о доношењу Програма ''Анализа здравственог
стања становништва, рада и ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца''
садржан је у одредбама члана 14. став 2. и члана 22. став 2. Закона о јавном здрављу
(''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 181. став 1. Пословника Скупштине града
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', брoj 16/21), којима је прописано да јединица
локалне самоуправе доноси и финансира посебне програме из области јавног здравља за
своју територију, да јединице локалне самоуправе финансирају програме из области јавног
здравља за своју територију које спроводе институти и заводи за јавно здравље самостално
или у сарадњи са другим учесницима, као и да Скупштина града у вршењу своје надлежности
доноси одлуке, којима на општи начин уређује питања из своје надлежности. Чланом 16. став
3. и став 5. Правилника о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног
здравља (''Службени гласник РС'', број 94/19) прописано је да су програми из области јавног
здравља који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе усмерени ка
реализацији приоритета дефинисаних планом јавног здравља, као и на друге активности
према процени и могућностима носилаца и учесника у области јавног здравља и да се
реализација наведених програма спроводи директним уговарањем између јединица локалне
самоуправе и института, односно завода за јавно здравље у складу са надлежностима
прописаним законом.
Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби доношења посебног програма из
области јавног здравља, којим ће се вршити анализа и праћење здравственог стања
становништва, што представља основ за објективну идентификацију здравствених проблема
и приоритета, дефинисање стратегије, мера и активности у здравственој заштити за
решавање тих приблема, као и за очување и унапређење здравља становништва. Према
постојећим дефиницијама, здравствено стање је опис-мерење здравља становништва према
прихваћеним стандардима уз помоћ здравствених индикатора ( показатеља).
Институт за јавно здравље Крагујевац израдио је Предлог Програма, у складу са
приоритетима дефинисаним Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.
године са Акционим планом за спровођење Плана јавног здравља за период 2019-2026.
године (''Службени лист града Крагујевца'', број 13/19).
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Општи циљ Програма: Сагледавање здравственог стања становништва, коришћења
здравствене заштите, рада здравствених радника и капацитета здравствених установа на
територији града Крагујевца и предлагање мера за њихово унапређење.
Специфични циљеви Програма:
1. Очување и унапређење здравственог стања становништва.
2. Идентификација приоритетних здравствених проблема.
3. Праћење промена здравственог стања становништва током времена.
4. Поређење са другим територијама.
5. Унапређење капацитета и ефеката рада здравствене службе.
6. Одабир и усмеравање стратегија за решавање проблема.
Средства за реализацију Програма ''Анализа здравственог стања становништва, рада
и ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца'' обезбеђена су у буџету града
Крагујевца.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:
У Крагујевцу,
2021.године
ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић
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Датум / Date

14.12.2021.

Наш знак / Оur ref

01-6766

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПРОГРАМ
АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА, РАДА И ЕФЕКАТА ЗДРАВСТВЕНЕ
СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

6

УВОД
Анализа и праћење здравственог стања становништва представља основ за
објективну идентификацију здравствених проблема и приоритета, дефинисање стратегије,
мера и активности у здравственој заштити за решавање тих проблема, као и за очување и
унапређење здравља становништва.
Према постојећим дефиницијама, здравствено стање је опис - мерење здравља
становништва према прихваћеним стандардима уз помоћ здравствених индикатора
(показатеља).
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ:
Сагледавање здрaвственог стања становништва, коришћења здравствене заштите,
рада здравствених радника и капацитета здравствених установа на територији Града
Крагујевца и предлагање мера за њихово унапређење.
Специфични циљеви:
1. Очување и унапређење здравственог стања становништва
2. Идентификација приоритетних здравствених проблема
3. Праћење промена здравственог стања становништва током времена
4. Поређење са другим територијама
5. Унапређење капацитета и ефеката рада здравствене службе
6. Одабир и усмеравање стратегија за решавање проблема
AКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
У циљу прегледнијег праћења и анализирања здравственог стања становништва,
капацитета и ефеката рада здравствене службе, као и уочавања свих релевантних фактора
који утичу на здравље популације и обезбеђеност здравственом заштитом, дефинишу се
приоритетни програмски задаци:
- Формирање оперативних база података о умрлим, рођеним (порођајима),
прекидима трудноће, утврђеним обољењима/стањима у ванболничким
установама, о новооболелим и умрлим особама од водећих ХНО, леченим
лицима у стационарним здравственим установама, раду ванболничких
здравствених установа и раду стационарних здравствених установа
на
територији Града Крагујевца
- Евидентирање и прикупљање података о факторима ризика из животне средине
који угрожавају здравље људи
- Израда анализе о здравственом стању становништва на територији Града
Крагујевца са датим препорукама
- Израда анализе о раду и ефектима здравствене службе на територији Града
Крагујевца са датим препорукама.

ИНДИКАТОРИ И МЕТОДОЛОГИЈА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
За процену здравственог стања становништва користе се показатељи, односно
индикатори, који омогућавају директну или индиректну процену здравља. За процену
здравственог стања становништва града Крагујевца биће коришћени подаци за оцену
витално-демографске ситуације, оболевања и умирања становништва, рада и коришћења
здравствене службе као и услова животне средине.
Извори података су:
1.
2.
3.
4.
5.

Медицинска документација (рутинске евиденције и извештаји здравствене службе)
Попис становништва
Регистри виталних догађаја
Епидемиoлошка истраживања
Извештаји о квалитету ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће јавних бунара,
површинских и отпадних вода, квалитета животне средине и др.
Индикатори који ће се пратити:

Сачињена анализа о здравственом стању становништва са датим препорукама.
Сачињена анализа о обезбеђености и коришћењу здравствене заштите на територији Града
Крагујевца са датим препорукама.
Анализе ће бити израђене кроз праћење следећих показатеља:
1. Демографски показатељи
2. Показатељи здравственог стања
3. Показатељи обезбеђености и коришћења здравствене заштите
4. Показатељи квалитета рада здравствених установа
5. Показатељи који се односе на здравствену исправност намирница
6. Показатељи који се односе на стање животне средине
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
Сачињена анализа ће омогућити креирање превентивних стратегија за решавање
идентификованих здравствених проблема становништва Града Крагујевцау циљу очувања и
унапређења здравља. Такође, ће омогућити и предлог мера за унапређење организационе
структуре, кадровске обезбеђености и оремљености у здравственим установама на
територији Града.
РИЗИЦИ ПО ПРОЈЕКАТ
Потенцијални ризици:
Потенцијални ризици односе се на извештаје које здравствене установе са
територије Града Крагујевца достављају заводима/институтима за јавно здравље. Ради се
најчешће о непотпуним извештајима или нетачним подацима у достављеним извештајима,
што захтева враћање извештаја на корекцију или о непоштовању утврђених рокова за
доставу извештаја. И поред напора у сталном пружању информација и едукација које се
спроводе постоји ризик нетачних, непотпуних или неблаговремених података.
Начин превазилажења потенцијалних ризика:
Мере за превазилажење ризика подразумевају стално контролисање приспелих
извештајних образаца и база података како би се грешке отклониле пре уноса података у
базу података за округ, унапређење комуникације са здравственим установама и
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континуирану едукацију запослених у здравственим установама који раде на пословима
сачињавања и достављања извештајних образаца.
ПРАВНИ ОКВИР
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон о јавном здрављу (''Сл. гласник РС'' бр. 15/16)
Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства ("Сл.
гласник РС", бр. 123/2014, 106/2015, 105/2017 и 25/2019 - др. закон)
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник РС", бр. 43/2006,
112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - др. правилник, 119/2012 - др. правилник, 22/2013
и 16/2018)
Закон о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник СРС бр. 125/04)
Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04 (36/2009, 72/2009,
198/2009 и 43/2011)
Закон о водама (Сл. гласник СРС 33/10)
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС
50/2012)
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање (Сл. гл. РС 67/11)
Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за
пиће (Сл. лист СФРЈ бр. 33/87)
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99)
Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести са Програмом
(Сл. гласник РС бр. 22/16)
Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за
успостављање мерних места и евиденцији података (Сл. гласник РС брoj 75/2010)
Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи (Сл.
Гл. РС 58/2011-8)
ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

За унапређење квалитета података и њихову ажурност неопходно је стално
унапређење интегрисаног компјутеризованог здравственог информационог система и
примена законске регулативе у области здравства. На тај начин би се створили предуслови
за добијање релевантних, квалитетних, ажурних и у сваком тренутку доступних података из
здравственог система свим корисницима на свим нивоима (корисници здравствене заштите,
здравствени радници, доносиоци одлука, аналитичари...).
Такође, потребно је континуираном едукацијом запослених у здравственим
установама побољшати квалитет рада на прикупљању, евидентирању, обради података,
извештавању и анализи.
УЧЕСНИЦИ АКТИВНОСТИ
Специјалиста социјалне медицине 4
Специјалиста здравствене статистике и информатике 1
Специјалиста хигијене 5
Специјалиста хемије 2
Специјалиста микробиологије 2
Специјалиста епидемиологије 3
Дипл. мат. информатичар 1
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Санитарно еколошки инжењер 1
Медицинска сестра-техничар 5
Оператер на рачунару 1
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Опис активности

Износ у динарима

1. Прикупљање, контрола, унос података, формирање базе података
2. Израчунавање и анализа индикатора
3. Анализа здравственог стања
4. Израда публикације
5. Матерјални трошкови

100.000,00
80.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00

Укупно динара за Програм

300.000,00

Финансијска средства која се потражују од Скупштине Града Крагујевца за
реализацију програмског задатка „Анализа здравственог стања становништва, рада и
ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца,“ у 2022. години, износе
300.000,00 динара.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА
Институт за јавно здравље Крагујевац
Николе Пашића 1
34000 Крагујевац
B. Д. директор
Доц. др Драган Васиљевић,с.р.
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