
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”-(DILS)

На основу потписаног споразума о зајму између Владе Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој, Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство 
рада и социјалне политике ће спровести четворогодишњи (2009–2012) пројекат „Пружање 
унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS. Укупна вредност кредита износи 32 
милиона евра, од чега ће Министарство здравља за реализацију основног циља пројекта 
користити 12,5 милиона евра.

Циљ пројекта

Циљ је да се пружи додатна помоћ започетој реформи примарне здравствене заштите, да се 
оснаже капацитети установа и крајњих корисника у смислу побољшања доступности, 
ефикасности, правичности и квалитета пружања услуга на локалном нивоу.

Koмпоненте пројекта

Финансирање у Примарној здравственој заштити и здравствени менаџмент 

У светлу планираних промена начина финансирања, као и нових надлежности локалне 
самоуправе у области здравствене заштите, предвиђена је:
(i) aнализа постојећег и предлог унапређеног система буџетских давања за примарну 
здравствену заштиту;
(ii) израда предлога за награђивање здравствених радника сходно пруженом квалитету рада; 
(iii) обука везана за нови начин финансирања и здравствени менаџмент за домове здравља и 
локалну самоуправу; 
(iv) анализа ефеката плаћања путем капитације на доступност и квалитет здравствене 
заштите пружене осетљивим популационим групама.

Повећање доступности осетљивим популационим групама 

Ова компонента подразумева: 
(i) идентификацију осетљивих популационих група и процену њихових потреба;
(ii) обуку за израду пројеката;
(iii) eдукацију здравствених радника и сарадника о потребама старих, деце, младих, 
инвалида, Рома на основу акредитованих програма од стране Здравственог савета Србије;
(iv) oбуку локалне самоуправе у вези са њиховим надлежностима у области здравствене 
заштите и потребама осетљивих популационих група;
(v) израду локалних стратешких планова / планова развоја здравствене заштите;
(vi) успостављањеделотворних и одрживих начина сарадње између локалне самоуправе, 
домова здравља, невладиних организација и корисника на локалном нивоу;
(vii) доделу грантова за израду пројеката/програма.

Унапређење квалитета здравствене заштите

Пројекат ће снажно подржати стратешко опредељење Министарства здравља за стално 
унапређење квалитета на националном и локалном нивоу тако што ће 
потпомоћи рад стручних тела попут Комисије за унапређење квалитета и безбедности 
пацијената, Комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе и Комисије
за процену здравствених технологија за развој и примену:



(i) aкционог плана Стратегије за квалитет и безбедност пацијената;
(ii) ревизију 10 постојећих и израду 5 нових водича добре клиничке праксе уз поштовање 
принципа фармакоекономије;
(iii) развијање нових стандарда медицинске опреме за сва три нивоа здравствене заштите.
Са друге стране створиће се механизми за обезбеђење квалитета пружања услуга на 
локалном нивоу и то кроз:
(iv) доделу средстава за стално унапређење квалитета и акредитацију; 
(v) развој локалних акционих планова за унапређење квалитета;
(vi) израду клиничких путева као процедура за пружање мултидисциплинарне здравствене 
заштите засноване на доказима;
(vii) доделy грантова за извођење мањих грађевинских радова, набавке опреме или 
едукацију, а у складу са приоритетима које поставља процес акредитације а усваја оснивач –
општина/град.

Унапређење информационо-комуникационих технологија

Планирана је информатизација свих 157 домова здравља: успостављање информационо-
комуникационе мреже у свим објектима дома здравља, повезивање удаљених амбуланти са 
централном зградом, набавка рачунара, сервера, бар-код читача, штампача, увођење 
стандардизованог софтвера у власништву министарства здравља и обука корисника за 
коришћење апликацијa. Из средстава DILS пројекта за унапређење информационих система 
у домовима здравља обезбеђено је 6 милиона евра, с тим што ће бити неопходно да и локалне 
самоуправе, у складу са својим надлежностима, учествују у финансирању.

Значај DILS пројекта у децентрализацији здравственог система

У Повељи о локалној самоуправи Савета Европе, чији је Србија члан од 2003. године, стоји: 
„Пожељно је да јавне послове обављају они нивои власти који су најближи грађанима“ и да 
„локалне власти имају право на одговарајуће сопствене изворе финансирања којима 
слободно располажу у оквирима својих овлашћења“. На путу ка европским интеграцијама и 
децентрализацији здравственог система,а у складу са Законом о здравственој заштити, у 
Србији су од јануара 2007. године, оснивачка права за домове здравља и апотеке пренета на 
општине, а Закон о финансирању локалне самоуправе из 2006. године је утврдио права 
општина на изворне приходе. То значи да локалне самоуправе треба да преузму законом 
предвиђене обавезе и да здравље својих грађана доживе као сопствену одговорност. У том 
смислу пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“, финансиран из кредита 
Светске банке, даће снажан допринос јачању капацитета запослених у примарној 
здравственој заштити и у општинама за доношење одлука у области управљања, о новом 
начину финансирања, процени потреба осетљивих популационих група, стратешком 
планирању, сталном унапређењу квалитета, и коришћењу информационих технологија, како 
би могли да брзо и ефикасно одговоре на потребе својих грађана. 


