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ЗАДАЦИ ЦЕНТРА ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ ПЛАНИРАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

1.План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за Севернобачки 

округ за 2019. годину 

На основу извештаја о извршењу Планова рада здравствених установа на подручју 

Севернобачког округа за 2016. годину и по методологији израде Плана здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања становништва за територију управног  

округа Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Завод за јавно 

здравље Суботица ће извршити:  

- процену здравствених потреба становништва по нивоима здравствене заштите; 

- утврдити приоритете за спровођење здравствене заштите; 

- анализу расположивих капацитета здравствене службе и  

- анализу обезбеђених финансијских средстава за спровођeње обавезног здравственог 

осигурања. 

Завод за јавно здравље Суботица ће сачињен План доставити надлежној филијали РФЗО и 

Институту за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут“ у задатом року 

(31.05.2018.).  

 

2.Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица у 

области примарне здравствене заштите на подручју Севернобачког округа у 2017. 

години 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица у примарној 

здравственој заштити сачињава се по методологији Института за јавно здравље Србије 

“Др Милан Јовановић Батут“. Након уноса података фактурисане реализације из планско-

извештајних образаца у одговарајућу софтверску апликацију сачиниће се анализа коју ће 

Завод за јавно здравље Суботица доставити Институту за јавно здравље Србије “Др 

Милан Јовановић Батут“ и надлежној филијали РФЗО до 30.04.2018. године.   

     

3.Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица у 

области стационарне здравствене заштите на подручју Севернобачког округа у 2017. 

години 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица у области 

стационарне здравствене заштите сачињава се по методологији Института за јавно 

здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут“. Након уноса података фактурисане 

реализације из планско-извештајних образаца у одговарајућу софтверску апликацију 

сачиниће се анализа коју ће Завод за јавно здравље Суботица доставити Институту за 

јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут“ и надлежној филијали РФЗО до 

30.04.2018. године.   

 

    



3 

 

4.Мишљење о усаглашености планова рада здравствених установа на подручју 

филијале РФЗО за 2018. годину  

Завод за јавно здравље Суботица ће према утврђеној методологији сачинити 3 мишљења 

о усаглашености планова рада здравствених установа примарне здравствене заштите 

(Дом здравља у Суботици, Бачкој Тополи и Малом Иђошу) и 2 мишљења о 

усаглашености планова рада здравствених установа стационарне здравствене заштите 

(Општа болница у Суботици и Ванболничко породилиште у Бачкој Тополи). Активности 

на изради мишљења о усаглашености планова рада здравствених установа на територији 

Севернобачког округа за 2017. годину обухватају: 

- анализу достављених планова рада и 

- израду мишљења о њиховој усаглашености са законским прописима, усвојеним 

планским документима и процењеним потребама гравитирајуће популације за 

стационарном здравственом заштитом, а у односу на врсту, обим и квалитет 

здравствених услуга које ће пружати.  

Мишљења ће се достављати надлежној филијали РФЗО у договореном року. 

 

5.Мишљење о извршењу планова рада здравствених установа на подручју 

Севернобачког округа за периоде 01.01.-31.12.2017. године и првих шест месеци 2018. 

године (01.01.-30.06.2017. године) 

Завод за јавно здравље Суботица ће у 2017. години на основу достављених Извештаја о 

извршењу планова рада здравстевних установа на територији Севернобачког округа 

сачињених на основу података електронске фактуре урадити анализу и сачинити мишљење 

на извршење Планова рада Домова здравља у Суботици, Бачкој Тополи и Малом Иђошу, 

Опште болнице у Суботици и Ванболничког породилишта у Бачкој Тополи за период 

01.01.-31.12.2017. године. Завод за јавно здравље Суботица ће такође у 2017. години 

урадити анализу и сачинити мишљење на извршење Планова рада здравствених установа 

Севернобачког округа за период 01.01.-30.06.2018. године.   

Мишљења ће се достављати надлежној филијали РФЗО у договореном року. 

  

6.Стручно-методолошка помоћ здравственим установама  

Завод за јавно здравље Суботица ће у 2018. години здравственим установама на 

територији Севернобачког округа у оквиру своје делатности континуирано обезбеђивати 

и пружати стручно-методолошку помоћ, консултације, едукације и инструкције приликом 

израде годишњих планова рада здравствених установа, праћење њихове реализације 

путем анализе полугодишњих и годишњих извештаја о извршењу планова рада 

здравствених установа, израде предлога плана потреба ЦЈН за наредну буџетску годину, 

кадровског плана за наредну годину и др . 
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АКТИВНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ НА СПРЕЧАВАЊУ И 

СУЗБИЈАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ПЛАНИРАНЕ У 2018. ГОДИНИ 

Активности епидемиолошке службе на спречавању и сузбијању заразних болести 

укључују: 

 

1.Епидемиолошко испитивање оболелих, експонираних/сумњивих и носилаца 

узрочника заразних болести 

Спроводи се у складу са Законом о заштити становништва  од заразних болести, са 

циљем да се у случају да постоји одређено епидемиолошки значајно обољење или сумња 

да постоји обољење утврђено овим законом, открије извор заразе и начин ширења заразне 

болести ради спречавања и сузбијања тих болести. Ове активности се спроводе након 

епидемиолошке обраде појединачних и збирних пријава обољења, сумње на заразну 

болест и пријаве лабораторијски утврђеног узрочника заразне болести. 

Ове активности обухватају: 

 

 Епидемиолошку обраду појединачних и збирних пријава обољења-смрти од заразне 

болести, сумње на заразну болест и код лабораторијски утврђеног узрочника заразне 

болести. 

Број предвиђених обрада пријава: 700 

 Број узетих/обрађених епидемиолошких анкета 

Предвиђени број анкета: 200 

 Број узетих узорака материјала 

Предвиђени број узорака бриса носа, грла, копрокултура и серолошких узорака: 20 

 Број излазака на терен. 

Предвиђени број излазака: 26 

 

2.Здравствени надзор над лицима који су носиоци узрочника заразних болести 

(клицоноше) 

Спроводи се над лицима која су након болести/инфекције остали носиоци узрочника 

заразне болести у циљу да се циљаним здравственим васпитањем и другим мерама 

смањи/уклони ризик за радну, породичну и животну средину. Ове активности се спроводе 

након епидемиолошке обраде пријаве клицоноштва и обухватају: 

 Број спроведених надзора над клицоношама 

Предвиђени број надзора: 200 

 Број датих савета у циљу смањења ризика од ширења инфекције 

Предвиђени број саветовања: 200 

 Пријава обољења-клицоноштва откривених епидемиолошким испитивањем. 

Предвиђени број пријава: 200 

 

 

3.Епидемиолошки надзор над заразним болестима у епидемијама 

Спроводи се након уочавања агломерације оболелих, а на основу епидемиолошке 

обраде пријава обољења, лабораторијски утврђених узрочника заразне болести или 

епидемиолошког испитивања оболелих/сумњивих на заразну болест утврђену Законом  у 

циљу откривања епидемије, њеног истраживања ради утврђивања начина преношења, 

захваћене популације и територије и предлагања мера за спречавање и сузбијање. Ове 

активности обухватају: 
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 Број епидемиолошки истражених епидемија 

Предвиђени број истраживања епидемија: 3 

 Број информација о епидемији и пријава епидемије 

Предвиђени број информација о епидемијама: 3 

 Број пријава обољења/клицоноштва  откривеног епидемиолошким испитивањем 

Предвиђен број: 20 

 Број предлога мера за спречавање и сузбијање епидемија: 3 

 Број завршних извештаја о епидемији и одјава епидемије: 3 

 

4.Епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама 

 

Спроводи се путем пасивног и активног надзора над болничким инфекцијама, 

праћења учесталости и дистрибуције болничких инфекција у односу на анатомску 

локализацију, микробиолошког узрочника и одељење/болницу, у циљу предлагања мера 

за спречавање и сузбијање болничких инфекција. Ове активности обухватају: 

 

 Број епидемиолошки истражених болничких инфекција: 70 

 Број пријава болничких инфекција/епидемија: 70 

 Број предложених мера за спречавање и сузбијање болничких инфекција: 10 

 Број узорака биолошког и другог материјала узоркованог у циљу откривања путева 

преношења болничких инфекција: 30 
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АКТИВНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА 

ИМУНИЗАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА ПРОТИВ ОДРЕЂЕНИХ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ У 2018. ГОДИНИ 

 

Активности епидемиолошке службе на спровођењу Програма имунизације 

становништва против одређених заразних болести спроводи се у складу са Правилником 

о имунизацији и начину заштите лековима и  укључују: 

 

1.Стручно-методолошка помоћ на терену у изради планова имунизације 

Спроводи се у циљу планирања потребних количина вакцина и имунобиолошких 

препарата за спровођење Програма имунизације становништва против одређених 

заразних болести и обухвата: 

 

 Број консултација/састанака са локалним координационим тимовима за имунизацију 

на надлежној територији у изради плана потреба према календару имунизације у складу 

са стручно-методолошким упутством 

Предвиђено је да се обави 12 консултација са три Дома здравља (ДЗ Суботица 6, 

ДЗ  Бачка Топола 3 и ДЗ Мали Иђош 3) и 2 консултације са Општом болницом у 

Суботици, укупно 14 консултација. 

 

 Контролу појединачних планова потреба,  

Предвиђене су 4 контроле појединачних Планова потреба у вакцинама. 

 Израду обједињеног плана потреба вакцина и имуноглобулина за надлежну 

територију (1 годишњи план). 

 

2.Епидемиолошки надзор на терену над квалитетом спроведене имунизације 

Спроводи се обиласком вакциналних пунктова и ревизијом вакциналних картотека у 

циљу успостављања и спровођења безбедне имунизационе праксе, правовремене и 

потпуне имунизације у складу са Правилником и обухвата: 

 

 Број  вакциналних пунктова у којим је  спроведен надзор над хладним ланцем и 

поступком извођења имунизације, 

Планирано је  20 контрола вакциналних пунктова. 

 Број прегледаних вакциналних картона. 

Предвиђени број прегледаних вакциналних картона је 1000. 

 Број испитаних пријављених нежељених реакција након имунизације 

Број предвиђених услуга: 20  

 Број датих стручних мишљења о даљем спровођењу имунизације обвезника по упуту 

надлежног лекара 

Број предвиђених услуга: 2 
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3.Организација набавке и дистрибуције вакцина уз обезбеђење хладног ланца 

вакцина 

Спроводи се у циљу благовремене набавке и безбедне дистрибуције вакцина од 

произвођача/уговореног добављача вакцина до централних вакциналних пунктова и  

обухвата: 

 Број организованих набавки вакцина за домове здравља на надлежној територији 

Предвиђени број дистрибуција: 12 

 

 Број дистрибуираних доза вакцина 

Предвиђени број набављених вакцина: 28000 

 

 

4.Извештавање о утрошку вакцина и залихама 

Праћење утрошка вакцина и залиха се спроводи  у циљу рационализације, праћења 

спровођења Програма имунизације и планирања динамике набавки вакцина и количине 

појединих вакцина, а обухвата: 

 

 Број  анализираних појединачних кварталних извештаја о утрошку вакцина са бројем 

дистрибуираних и апликованих доза 

Предвиђени број анализа: 12 

 Израду обједињеног кварталног извештаја о утрошку вакцина са бројем 

дистрибуираних и апликованих доза према динамици предвиђеној Правилником  

Предвиђени број кварталних извештаја: 4 

 Израду обједињеног годишњег извештаја о дистрибуцији, утрошку и залихама 

вакцина. 

  

 

5.Имунизација посебних категорија становништва  (по експозицији, клиничким и 

епидемиолошким индикацијама) 

Спроводи се у складу са Правилником у циљу заштите одређених категорија 

становништва и обухвата: 

 

 Број апликованих доза вакцина/имунобиолошких препарата уз претходни лекарски 

преглед у циљу утврђивања контраиндикација за имунизацију.  

Предвиђени број апликација вакцине против Хепатитиса Б: 500 

Заштита са ХБИГ: 10 

Предвиђени број апликација вакцине против грипа: 100 

Број лекарских прегледа лица за вакцинацију: 600 

Утрошак шприцева и игала за апликацију вакцина: 600 

 

 

 

 


