Документ ЈП:
Акциони план:

ПРОГРАМ O ЗАШТИТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА О ЗАШТИТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2019-2026. ГОДИНЕ
Министарство здравља
СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

Координација и извештавање
Кровни документ ЈП:

Општи циљ 1: Унапређен систем заштите менталног здравља за спровођење превенције, лечења и пружања свеобухватних,

интегрисаних услуга, у складу са најбољом међународним праксом
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Показатељ (и) на нивоу oпштег
циља (показатељ eфекта)

Jединица мере

Територијална покривеност ЦМЗ у
односу на укупан број становника
Србије

%

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

2.32%

2019

Циљaна
вредност у
последњој
години АП
.15%

Последња
година
важења АП
2022

Посебни циљ 1.1: Унапређен нормативни и институционални оквир заштите менталног здравља (БП 1801, ПА 0001, БП 1807, ПА 0001, 0002)
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљaна
вредност у
години т+1

Циљaна
вредност у
години т+2

број психијатријских кревета
на 100000 становника

бр.

Извештај
ИЗЈЗ Батут

60

2019

57

53

Циљaна
вредност у
последњој
години АП
50

Мера 1.1.1: Развој и унапређење служби за заштиту менталног здравља
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља
Период спровођења: 2019 - 2022
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе,
Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
последњој
години АП

Број центара за ментално
здравље

бр.

Годишњи
извештај
ИЗЈЗ Батут
Службени
гласник РС

Успостављен нов систем
плаћања услуга везан за тип и
број услуга

н/п

Извор финансирања мере1

Веза са програмским
буџетом2

5

2019

не

2019

10

15

20
да

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.3
У години т

У години т+1

У години т+2

Приходи из буџета;
Финансијска помоћ ЕУ
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.1.1.1. Усвајање измена
и допуна нормативног
оквира: Закон о заштити
права лица са менталним
сметњама, Уредба о
плану мреже ЗУ,
Правилник о унутрашњој
организацији ЗУ,
Правилник о оснивању
ЦМЗ

МЗ

1

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања4

Веза са
програмски
м буџетом5

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.6
2019
2020
2021

нису
потребна
финансијск
а средства
(спроводе
запослени
у
оквиру
редовних
активност)

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
2
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
3
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена
4
Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
5
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
6
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

1.1.1.2 Развој центара за
заштиту менталног
здравља (ЦМЗ) у
заједници који ће пружати
свеобухватну заштиту
менталног здравља, уз
најмање могуће
рестрикције и што ближе
месту боравка, односно
породици

МЗ,

МРЗБСП,
ЗУ са
психијатријс
ким
службама
ЦСР, ЈЛС

2022

1.1.1.3 Израда акта о

МЗ,

РФЗО,
ИЗЈЗ

2022

промени начина плаћања
здравствених услуга у
области менталног
здравље, са система
заснованог на броју
болничких дана, у правцу
везивања за пружене
услуге

Извор 1

Буџет ЈЛС

нису
потребна
финансијск
а средства
(спроводе
запослени
у
оквиру
редовних
активност)

Посебни циљ 1.2: Оснажена превенција менталних поремећаја и унапређено ментално здравље
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљaна
вредност у
години т+1

Циљaна
вредност у
години т+2

Циљaна
вредност у
последњој
години АП
40

броја специјалиста дечје и
бр.
Извештај
31
2019
34
37
адолесцентне психијатрије на
ИЗЈЗ Батут
100000 деце
Мера 1.2.1:Унапређење менталног здравља деце и младих кроз превенцију менталних поремећаја
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Број формираних подјединица
за заштиту менталног здравља
у заједници за децу и младе
Извор финансирања мере7

бр.

Извештај
ЦМЗ

0

2019

4

7

Веза са програмским
буџетом8

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.9
У години т

Буџет МЗ, ПГ 1802, ПА
0001

Приходи из буџета;
Финансијска помоћ ЕУ

139.761,477

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања10

1.2.1.1 Повећање
обухвата превентивне
делатности, пре свега
ране дијагностике, као и
целовите помоћи деци и
младима и њиховим
породицама, на нивоу
примарне здравствене
заштите

МЗ

ДЗ,
МРЗБСП

2022

донаторска
средстваУницеф
.......

7

Циљана
вредност у
последњој
години АП
10

Веза са
програмски
м
буџетом11

У години т+1

У години т+2

1.470

1.300

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.12
2019
2020
2021

*

*

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
8
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
9
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена
10
Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
11
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
12
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

1.2.1.2 Спровођење
примарне превенције
менталних поремећаја
деце, као и унапређење
њиховог менталног
здравља кроз образовни
систем и облике
масовних комуникација
1.2.1.3 Кадровско,
организационо и
просторно оснаживање и
помоћ постојећим
специјализованим
службама за менталне
проблеме деце и младих
у секундарним и
терцијарним установама
кроз повећање броја
специјалиста дечје и
адолесцентне
психијатрије и
равномерну расподелу
кадра
1.2.1.4 Развој и усвајање
норматива за рад у
области дечје и
адолесцентне
психијатрије
1.2.1.5 Формирање
подјединица за заштиту
менталног здравља у
заједници за децу и
младе у оквиру будућих
територијално надлежних
психијатријских служби и
психијатријских установа
и повезивање с
постојећим Развојним
саветовалиштима,

МЗ

ИЗЈЗ,
МКИ,МПНТ

2022

Буџет МЗ
ПГ 1802,
ПА 0001,
ек.клас 465

МЗ

ИЗЈЗ,
РФЗО

2022

нису
потребна
финансијск
а средства
из буџета
(спроводе
запослени
у
оквиру
редовних
активност)

МЗ

ИЗЈЗ

2022

Буџет МЗ,
ПГ
1802,
ПА 0001,
ек.клас 423

МЗ

ЗУ,ЦМЗ,
РФЗО

2022

Из
средстава
РФЗО-а

139.761,477

1.300

1.300

170

0

Саветовалиштима за
младе, центрима за
социјални рад и
предшколским и
школским установама
1.2.1.6 Развијање служби
за двадесетчетворосатни пријем ургентних
стања у дечјој и
адолесцентној
психијатрији у више
установа које имају
капацитете и ресурсе за
ову делатност а у складу
са потребама
1.2.1.7 Повећање број
индикационих подручја
(дијагностичких
категорија) на Листи
РФЗО из области
менталних поремећаја у
детињству и омогућити
ширу доступност
психофармакотерапије за
децу и младе са
проблемима менталног
здравља
1.2.1.8 Развој
специјализованих
служби, пре свега за
превенцију, али и лечење
(амбулантно и
хоспитално) деце и
младих са болестима
зависности

МЗ

ЗУ, РФЗО

Из
средстава
РФЗО-а
(буџетиран
оу
активности
1.2.1.5)

МЗ

РФЗО

Из
средстава
РФЗО-а
(буџетиран
оу
активности
1.2.1.5)

МЗ

ЗУ,МРЗБСП
, МПНТР,
РФЗО

2022

Из
средстава
РФЗО-а
(буџетиран
оу
активности
1.2.1.5)

Мера 1.2.2:Оснаживање перинаталне и репродуктивне психијатрије
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе,
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Број формираних
перинаталних тимова

бр.

Извор финансирања мере13

Извор
провере

Извештај
Института за
јавно
здравље
Веза са програмским
буџетом14

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

1

(2019)

1

2

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.15
У години т

У години т+1

Из буџета ЈЛС
Назив активности:

1.2.2.1 Формирање
перинаталних тимова
састављених од
психијатра, медицинске
сестре, психолога и
социјалног радника на
13

Циљана
вредност у
последњој
години АП
3

У години т+2
*

Орган који
спроводи
активност
МЗ

Oргани
партнери у
спровођењ
у
активности
ЗУ

Рок за
завршетак
активности
2022

Извор
финансирања16

Веза са
програмск
им
буџетом17

из средстава
РФЗО-а

(буџетиран
оу
активности
1.2.1.5)

Укупна процењена финансијска средства
по изворима у 000 дин.18
2019
2020
2021

.......

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
14
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
15
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена
16
Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
17
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
18
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

терцијарном нивоу
здравствене заштите
1.2.2.2 Отварање
националне телефонске
линије доступне 24/7 за
пружање савета и
подршке женама са
психичким тегобама у
овом вулнерабилном
периоду, као и
покретањем електронске
апликације

МЗ

ЗУ, ЦМЗ

2022

Буџет ЈЛС

*

Мера 1.2.3:Унапређење менталног здравља старијих особа
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе,
ОДПУ- обезбеђење добара и пружање услуга
Показатељ(и) на нивоу мере
Jединица
Извор
Почетна
Базна година
Циљана
Циљана
Циљана
(показатељ резултата)
мере
провере
вредност
вредност у
вредност у
вредност у
години т+1
години т+2
последњој
години АП
Успостављена мрежа
Извештај
не
(2019)
не
делимично
да
институција у којима се
Института за
збрињавају и лече старе особе
јавно
с менталним поремећајима
здравље
(да, делимично, не)
Извор финансирања мере19
Веза са програмским
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.21
20
буџетом
У години т
У години т+1
У години т+2

Приходи из буџета;

Буџет МЗ, ПГ 1807 ПА 0001

2.000

2.500

Финансијска помоћ ЕУ

19

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
20
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
21
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања22

Веза са
програмски
м
буџетом23

1.2.3.1 Успостављање
мреже установа у којима
се збрињавају и лече
старе особе с менталним
поремећајима
1.2.3.2 Едукација,
антистигма кампања и
промовисање аутономије
и могућности независног
живљења старих и
омогућавање њиховог
учешћа у свим значајним
сегментима друштва

МЗ

МРЗБСП

2022

Извор 1

Буџет МЗ,
ПГ 1807
ПА 0001,
ек.клас 464

МРЗБСП

МЗ, ОЦД,
ЈЛС

2022

.......
Буџет МРЗБСП

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.24
2019
2020
2021
0

2.000

2.500

*

Мера 1.2.4:Унапређење заштите пацијената којима су изречене мере безбедности медицинског карактера
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе,
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

% специјалних болница за
психијатријске болести са
службама за судску
психијатрију

%

Извештај
Института за
јавно
здравље

40%

2019

60%

80%

22

Циљана
вредност у
последњој
години АП
100%

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
23
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
24
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Извор финансирања мере25

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.27

Веза са програмским
буџетом26

У години т

Буџет МЗ, ПГ 1807, ПА 0001

Приходи из буџета;

У години т+1

0

У години т+2

3.000

3.000

Финансијска помоћ ЕУ
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања28

Веза са
програмски
м
буџетом29

1.2.4.1 Формирање
служби за судску
психијатрију при свим
специјалним болницама
за психијатријске болести
укључујући и Клинику „Др
Лаза Лазаревић“ и
повезивање са будућим
територијално
организованим ЦМЗ
1.2.4.2 Унапређење
збрињавања лица којима
је изречена мера
безбедности медицинског
карактера применом
савремених стандарда у
лечењу кроз

МЗ

ЗУ

2022

Извор 1

Буџет МЗ,
ПГ 1807,
ПА 0001,
ек.клас 464

25

.......

МЗ

ЗУ,МРЗБСП
ОЦД, ЈЛС

2022

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.30
2019
2020
2021

0

3.000

3.000

*

Буџетиран
оу
активности
1.2.4.1

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
26
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
27
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена
28
Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
29
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
30
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

индивидуализацију
третмана, интензиван
психосоцијални третман
и рад на
ресоцијализацији
Посебни циљ 1.3: Унапређени људски ресурси, едукација и истраживање
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљaна
вредност у
години т+1

Циљaна
вредност у
години т+2

Број психијатара/
неуропсихијатара на 100000
становника

бр.

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Број акредитованих програма
континуиране едукације из
области менталног здравља

бр.

Извештај
МЗ,СЛД,ЛК,

...191, области
6

(2019)

192, области
8

...193,
области 10

Циљaна
вредност у
последњој
години АП
12

Извештај
9
2019
10
11
Института
за јавно
здравље
Мера 1.3.1:Унапређење људских ресурса, едукације и истраживања у области менталног здравља
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе

Извор финансирања мере31

31

Веза са програмским
буџетом32

Циљана
вредност у
последњој
години АП
...195,
области 12

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.33
У години т

У години т+1

У години т+2

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
32
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
33
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Приходи из буџета;

JP EU/CoE

Финансијска помоћ ЕУ

0

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

1.3.1.1 Измена норматива
о условима у погледу
кадрова у
психијатријским
службама општих
болница и
психијатријским
установама у складу са
потребама концепта
заштите менталног
здравља у заједници
1.3.1.2 Унапређење
континуиране едукације
за стручњаке из области
менталног здравља
(специјалисте психијатре,
специјалисте дечје и
адолесцентне
психијатрије, лекаре
примарне здравствене
заштите укључујући
докторе денталне
медицине, психологе,
социјалне раднике,

МЗ

РФЗО,
ИЗЈЗ

2022

МЗ

ЗУ,МПНТР,
МРЗБСП,

34

2022

1.500

Извор
финансирања34

Веза са
програмски
м
буџетом35

1.500

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.36
2019
2020
2021

нису
потребна
финансијск
а средства
(спроводе
запослени
у оквиру
редовних
активности
)

.......
JP EU/CoE

0

1.500

1.500

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
35
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
36
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

медицинске сестре,
дефектологе, радне
терапеуте) која ће им
омогућити да спроводе
заштиту менталног
здравља у заједници
1.3.1.3 Унапређење
струковних, основних и
последипломских студија
за докторе медицине и
денталне медицине,
психологе, дефектологе,
социјалне раднике, радне
терапеуте и медицинске
сестре/техничаре у
складу са принципима
реформе система
заштите менталног
здравља
1.3.1.4 Реорганизација
универзитетских клиника
и института са циљем
њиховог унапређења у
методолошке центре за
лечење, едукацију,
истраживање, као и
превенцију и унапређење
менталног здравља
(засновано на доказима)

МПНТР

МЗ

2022

МЗ

МПНТР

2022

Из буџета
МПНТР

нису
потребна
финансијск
а средства
(спроводе
запослени
у оквиру
редовних
активности
)

Посебни циљ 1.4: Побољшан квалитет рада институција менталног здравља и борба против стигматизације и дискриминације особа
са менталним поремећајом
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљaна
вредност у
години т+1

Циљaна
вредност у
години т+2

Циљaна
вредност у
последњој
години АП

број медицинског особља у
Извештај
...
...
...
...
...
области поремећаја менталног
Института
здравља на 100000
за јавно
становника
здравље
Мера 1.4.1:Унапређење квалитета услуга у области заштите менталног здравља
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

% процедура дијагностике и
лечења који се примењује у
складу са међународним
стандардима
Извор финансирања мере37

%

Извештај
Батут

.60..

(2019)

65

70

Приходи из буџета;
Финансијска помоћ ЕУ

37

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.39

Веза са програмским
буџетом38
Буџет МЗ, ПГ 1802, ПА0001

Циљана
вредност у
последњој
години АП
80

У години т
0

У години т+1
170
2.250

У години т+2
0
2.250

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
38
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
39
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања40

Веза са
програмски
м
буџетом41

1.4.1.1 Усклађивање и
унапређење процедура
(алгоритама)
дијагностике и лечења у
складу са међународним
стандардима
1.4.1.2 Унапређење
стандарда за
акредитацију
здравствених установа

МЗ

РФЗО, РСК,
СУ

2022

Извор 1

Буџет МЗ,
ПГ 1802,
ПА 0001,
eк.клас
423

МЗ

АЗУС, ЦМЗ

2022

1.4.1.3 Развијање
процедура за праћење и
надзор, као и
унапређење квалитета
рада, евалуације
квалитета рада и
пружених услуга
психијатријских установа

МЗ

ИЗЈЗ, ЦМЗ

2022

40

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.42
2019
2020
2021

0

170

0

0

2.250

2.250

.......
нису
потребна
финансијск
а средства
(спроводе
запослени
у оквиру
редовних
активности
)

JP EU/CoE

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
41
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
42
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Мера 1.4.2:Развој информационог система и формирање Националог регистра за (одређене) менталне поремећаје
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИЕ – информативно едукативне, ИУО – институционално
управљачко организационе
Показатељ(и) на нивоу мере
Jединица
Извор
Почетна
Базна година
Циљана
Циљана
Циљана
(показатељ резултата)
мере
провере
вредност
вредност у
вредност у
вредност у
години т+1
години т+2
последњој
години АП
Формиран Национални
н/п
Извештај
не
(2019)
да
регистар за одређене
ИЗЈЗ Батут
менталне поремећаје
Извор финансирања мере43
Веза са програмским
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.45
44
буџетом
У години т
У години т+1
У години т+2
Буџет МЗ, ПГ 1802
ПА 0001

Приходи из буџета;
Финансијска помоћ ЕУ

0

0

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања46

Веза са
програмски
м
буџетом47

1.4.2.1 Развијање и
примена процедура и
софтверских програма за
регистрацију и праћење

МЗ, ИЗЈЗ

ЗУ, ЦМЗ

2022

Извор 1

Буџет МЗ,
ПГ 1802
ПА 0001,
ек.клас 465

43

5.000

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.48
2019
2020
2021
0

0

5.000

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
44
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
45
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена
46
Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
47
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
48
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

корисника у свим
службама менталног
здравља, уз непосредну
сарадњу између служби
како би се побољшале
базе података, избегло
преклапање и осигурало
праћење и евалуација
услуга и учинка
1.4.2.2 Формирање
националног регистара
за одређене менталне
поремећаје

.......

МЗ, ИЗЈЗ

ЗУ, ЦМЗ

буџетиран
оу оквиру
активности
1.4.2.1

2022

Мера 1.4.3:Јачање заступања и јавног заговарања против стигматизације, предрасуда, дискриминације и искључивања ментално оболелих
особа
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере:ИЕ – информативно едукативне, ИУО – институционално
управљачко организационе
Показатељ(и) на нивоу мере
Jединица
Извор
Почетна
Базна година
Циљана
Циљана
Циљана
(показатељ резултата)
мере
провере
вредност
вредност у
вредност у
вредност у
години т+1
години т+2
последњој
години АП
Број удружења особа са
бр.
АПР
5
(2019)
7
10
15
менталним поремећајима
регистар
Извор финансирања мере49
Веза са програмским
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.51
50
буџетом
У години т
У години т+1
У години т+2

Приходи из буџета КЉМП

49

0

0

0

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
50
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
51
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

1.4.3.1 Подстицање
оснивања удружења
корисника и њиховог
укључивања у јавне
кампање у медијима
1.4.3.2 Спровођење
едукације представника
медија, лекара
запослених у заводима
за извршење кривичних
санкција, припадника
полиције, носилаца
правосудних функција, и
других релевантних
професија, са циљем
смањења
дискриминације,
стигматизације и
друштвеног искључивања
особа са менталним
поремећајима

КОЦД

ОЦД,
медији

2022

Извор
финансирања52

Веза са
програмски
м
буџетом53

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.54
2019
2020
2021

.......
MKИ, ПA,
МП,КОЦД,
KЉМП,
KЗР

ЦМЗ, МУП,
ОЦД,
медији

2022

буџет КЉМП,
МП, МУП

*

*

Мера 1.4.4:Унапређење међусекторске и територијалне координације ради подизања доступности и квалитета услуга
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2022
Тип мере: Институционално управљачко организационе

52

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
53
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
54
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Број окружних координационих
тела

бр.

Извор финансирања мере55

Извор
провере

Извештај
Министарства
здравља
Веза са програмским
буџетом56

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

0

(2019)

1

3

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.57
У години т
*

Приходи из буџета ЈЛС;

Циљана
вредност у
последњој
години АП
5

У години т+1
*

У години т+2
*

Финансијска помоћ ЕУ
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања58

1.4.4.1 Успостављање
координационих тела на
окружном нивоу са
представницима ЈЛС и
свих релевантних
институција одговорних
за обезбеђивање
заштите менталног
здравља на националном
и окружном нивоу

МДУЛС

МЗ, ЈЛС,
МРЗБСП
МПНТР
КОЦД, ОЦД

2022

Буџет ЈЛС

55

.......

Веза са
програмски
м
буџетом59

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.60
2019
2020
2021
*

*

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
56
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
57
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена
58
Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкрентног донатора.
59
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
60
Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА:
-

АЗУС – Агенција за акредитацију здравствених установа
ЦМЗ- Центри за ментално здравље
ЦСР- Центар за социјални рад
ДЗ - Домови здравља
КОЦД- Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
KИРС- Комесаријат за избеглице и миграције
KЉМП- Канцеларија за људска и мањинска права
КЗР-Коморе здравствених радника
ИЗJЗ - Институт за јавно здравље
ЈЛС- Јединице локалне самоуправе
MФ- Министарство финансија
MКИ- Министарство културе и информисања
МЗ - Министарство здравља
МП - Министарство правде
МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
МПНТР- Министарство просвете, науке и технолошког развоја
MДУЛС- Министарство државне управе и локалне самоуправе
МУП- Министарство унутрашњих послова
НС- Народна скупштина
НВО-Невладине организације
НКМЗ- Национална комисија за ментално здравље
OЦД – Организације цивилног друштва
ПА- Правосудна академија
РФЗО- Републички фонд за здравствено осигурање
СМЗ - Службе менталног здравља
СЗБ – Специјална затворска болница
СУ - Стручна удружења
СЗО- Светска здравствена организација
УП - Удружења пацијената
УК- Универзитетске клинике
ЗЗЈЗ – Завод за јавно здравље

