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Приоритет 1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Мера 1.1.1. Запошљавање у складу са здравственим потребама и 
прописаним нормативима 

1.1.2. Континуирано стручно усавршавање постојећег кадра 
1.1.3. Унапређење система мотивације запослених 
1.1.4. Већа подршка оснивача и покрајинских органа 

установама 
1.1.5. Стратешко планирање и отварање могућности за нове 

специјализације лекара (нарочито хирургија, 
гинекологија и психијатрија) 

1.1.6. Формирање тимова за писање пројектних апликација 
 
1.2.1. Умрежавање информационих система 
1.2.2. Увођење нових технологија и услуга 
1.2.3. Набавка нове опреме у складу са савременим техничко-

технолошким достигнућима 
1.2.4. Развијање Плана технолошког развоја установе са 

акционим планом и планом финансирања 
 
1.3.1. Унапредити сарадњу са медијима и промовисати здраве 

стилове живота 
1.3.2.праћење, анализа и дистрибуција информација о 

здравственом стању 
 

Назив пројекта УНАПРЕЂЕНЕ УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Циљ пројекта  Циљ пројекта је јачање људских ресурса у здравственим 

установама са планом едукације за нове специјализације 

лекара и стручног усавршавања постојећег кадра, унапређењем 
система мотивације запослених и повећањем запошљавања. 
Унапређење здравствених кадрова је у складу са анализом 

здравственог стања и потреба становништва места. Пројектом 

се постиже умрежавање информационих система и увођење 

нових технологија и услуга.Такође, један од циљева пројекта је 

унапређење сарадње са медијима и промоција  здравиг стилова 
живота. 

Кратак опис пројекта Пројектом се тежи унапређењу услуга здравствене заштите, 
подизању квалитета здравствених услуга и отварању нових 
радних места. Унапређење услуга се планира на основу 
анализе здравственог стања и здравствених потреба 
становништва. Пројекат доприноси решавању здравствених 
приоритета на дужи период, и за већи број грађана,  
ефикаснијој кадровској политици и бољем здрављу 
становништва. Улагање у људски потенцијал, у већи ниво 
оспособљености и стручности здравствених радника, као и 
могућност стицања нових знања и вештина је стварање 
значајног ресурса и капитала, који ће подићи компетенције 
здравствене установе. Пројектом се планира опремање 
простора са циљем повећања функционалности постојећег 
простора и прилагођавања потребама корисника здравствених 
услуга. Прави се План технолошког развоја установе са 
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акционим планом и планом финансирања и ради на 
унапређењу сарадње са медијима и промоцији здравих стилова 
живота; 
 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор , Дом здравља Сомбор 

Носиоци пројекта Град Сомбор, Дом здравља Сомбор 

Активности на пројекту 

 

1. Отварање нових радних места у складу са потребама и 

прописаним нормативима, 

2. Стручно усавршавање постојећег кадра, 

3.Унапређење система мотивације запослених, 

4. Сарадња са оснивачем и покрајинским органима, 

5. Планирање нових специјализација ( хирургија, гинекологија и 
психијатрија), 
 
6. Формирање тимова за писање пројектних апликација, 

7. Умрежавање информационих система, 
 
8. Уводе се нове технологије и услуге, 
 
9. Набавља се нова опрема у складу са савременим техничко-
технолошким достигнућима, 
 
10. Израда Плана технолошког развоја установе са акционим 
планом и планом финансирања, 
 
11. Унапређује се сарадња са медијима и промоција здравих 

стилова живота, 

12. Врши се праћење, анализа и дистрибуција информација о 

здравственом стању. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 

18 месеци 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски ресурси. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

Град Сомбор (100%) за активности које се спроводе на 

простору града. 

Влада АП Војводине, планирана средстава за пројектне 

активности у области здравства 

1.600.000,00 РСД 
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Очекивани резултати пројекта 1. Отворена нова радна места за здравствене раднике у складу 

са здравственим потребама појединих служби, 

2. Израђена анализа здравственог стања и здравствених 

потреба становништва, 

3. Реализовано стручно усавршавање постојећег кадра, 

4. Унапређена мотивација запослених, 

5. Формирани тимови за писање пројектних апликација, 

6. Израђен План кадрова, њихове едукације и потребних 

средстава, 

7. Израђен План нових специјализација лекара, 

8. Израђен План за опремање простора, 

9. Израђен План технолошког развоја установе са акционим 
планом и планом финансирања, 
 
10. Унапређена сарадња са медијима и промоција здравих 

стилова живота, 

11. Извршено праћење, анализа и дистрибуција информација о 

здравственом стању, 

12. Реализоване ПР активности,  

13. Менаџмент пројекта. 

Индикатори  1. Број нових радних места, 

2. Анализа – извештај здравственог стања и здравствених 

потреба становништва, 

3. Број едукација, број едукованих лекара, 

4. Број чланова тима за писање пројектних апликација, 

5. Пораст броја мотивисаних здравствених радника, 

6. План кадрова, њихове едукације и потребних средстава, 

7. План нових специјализација лекара, 

8. План за опремање простора и број набављене опреме, 

9. План технолошког развоја установе са акционим планом и 
планом финансирања, 
 
10. Број нових учешћа на медијима, 

11. Извештаји праћења, анализа и дистрибуције информација о 

здравственом стању, дистрибутивни материјал, 
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12.. Веб сајт са информацијама о пројекту, број гостовања у 

радио и тв емисијама; писани материјал; конференција, 

13. Финансијски и наративни извештај пројекта, 

14. Записници са састанака. 

Процена ризика Мали 

Евалуација 

 

Евалуација пројекта биће спроведена у складу са методологијом 

дефинисаном у финалном предлогу пројекта који буде одобрен 

за финансирање. 

Према фазама у процесу реализације пројекта. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. 
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Приоритет 1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Мера 1.4.1. Повећање активности мобилних тимова примарне 
здравствене заштите 
1.4.2. Повезивање служби социјалне и здравствене заштите 
1.4.3. Унапређење здравља социјално угрожених група 
 
1.5.1. Планирање процеса акредитације  здравствених 

установа са акционим планом и планирање потребних 

средстава 
1.5.2. Планирање процеса лиценцирања установа социјалне 

заштите са акционим планом и планирање потребних 

средстава 
 

Назив пројекта ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ  

Циљ пројекта  Пројектом се унапређује  доступност социјалних и здравствених 
услуга свим становницима и планира процес акредитације 
установа здравствене и социјалне заштите. 
 

Кратак опис пројекта Пројекат има намеру да унапреди доступност социјалних и 
здравствених услуга свим становницима и омогући планирање 
процеса акредитације установа здравствене и социјалне 
заштите. 
Пројектом се омогућава унапређење и пораст броја пружених 
здравствених и социјалних услуга и утиче се на унапређење 
здравља социјално угрожених група, посебно за особе са 
менталним сметњама.  
 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор, Дом здравља Сомбор, Општа болница Сомбор. 

 

Носиоци пројекта Град Сомбор, Дом здравља Сомбор, Општа болница Сомбор. 

Активности на пројекту 

 

1. Повећање активности мобилних тимова примарне 
здравствене заштите, 
 
2.Повезивање служби социјалне и здравствене заштите, 
 
3. Унапређење здравља социјално угрожених група, 
 
4 .Планирање процеса акредитације  здравствених установа са 

акционим планом и планирање потребних средстава, 

5. ПР активности пројекта, 

6. Менаџмент пројекта. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 
(према фазама, у месецима) 

18 месеци 
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Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски ресурси. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

Град Сомбор (100%) за активности које се спроводе на 

простору града. 

Влада АП Војводине, средства за пројекте из области здравства 

2.000.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта 1. Већи број излазака мобилних тимова примарне здравствене 
заштите, 
 
2. Заједничке активности служби социјалне и здравствене 
заштите, 
 
3. Унапређено здравља социјално угрожених група, 
 
4. Подигнут квалитет социјално-здравствене услуге, 

5. Повећано задовољство грађана здравственим и социјалним 

услугама, 

6. Планиран процес акредитације здравствених установа са 

акционим планом и планирање потребних средстава, 

7. ПР активности пројекта, 

8. Менаџмент пројекта. 

Индикатори  1.Број излазака мобилних тимова примарне здравствене 
заштите, 

2.Број и врста заједничких активности служби социјалне и 
здравствене заштите, 

3. Смањење болести социјално угрожених група, 

4. Индикатор квалитет социјално-здравствене услуге, 

5. Пораст задовољства грађана здравственим и социјалним 

услугама, 

6. План процеса акредитације здравствених установа са 

акционим планом и планирање потребних средстава, 

7. Веб сајт са информацијама о пројекту, 

8. Број гостовања у радио и тв емисијама; писани материјал, 

9. Финансијски и наративни извештај пројекта, 

Процена ризика Mали 

Евалуација 

 

Евалуација пројекта биће спроведена у складу са 
методологијом дефинисаном у финалном предлогу пројекта 
који буде одобрен за финансирање. 
Према фазама у процесу реализације пројекта. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. 
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Приоритет 1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Мера 1.4.1. Увођење нових технологија кроз План технолошког 

развоја установе 

1.4.2. Набавка нове опреме у складу са потребама и водећом 

патологијом на територији града 

1.5.1. Унапредити сарадњу са медијима и промовисати здраве 

стилове живота 

Назив пројекта НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СЛУЖБИ БОЉЕГ ЗДРАВЉА 

Циљ пројекта  Пројектом се јачају технички капацитети установе, плански 
уводе нове здравствене технологије и опремање установе. 

Унапређује се помоција здравих стилова живота и сарадња са 

медијима. 

Кратак опис пројекта Пројекат има намеру да развије и реализује план јачања 

технолошких капацитета установе и план увођења нових 

технологија у раду здравствених радника, као и да омогући 

набавку нове медицинске опреме која је у складу са 

најсавременијим техничко-технолошким достигнућима. 

Пројектом се подижу здравствени капацитети установе, 

омогућава унапређење и пораст броја пружених здравствених 

услуга на нивоу превенције, дијагностике и лечења грађана. У 

току пројекта више пажње ће се посветити сарадњи са 

медијима и промоцији здравих стилова живота. 

Пројектом се подиже квалитет здравствених услуга установе и 

отварају могућности за унапређење стручних компетенција 

здравствених радника. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор , Дом здравља Сомбор, Општа болница Сомбор. 

 

Носиоци пројекта Град Сомбор, Дом здравља Сомбор, Општа болница Сомбор. 

Активности на пројекту 

 

1.Израда Плана технолошког развоја установe, 

2. Увођење нових технологија и набавка нове опреме, 

3. Активности сарадње са медијима и промоција здравих 
стилова живота, 

4. ПР активности пројекта, 

5. Менаџмент пројекта. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 
(према фазама, у месецима) 

18 месеци 
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Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски ресурси. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

Град Сомбор (100%) за активности које се спроводе на 

простору град. 

Влада АП Војводине, средства за пројекте из области здравства 

2.000.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта 1. Израђен План технолошког развоја установе са акционим 

планом и планом финансирања, 

2. Уведене нове технологије и набављена нова опрема,  

3. Унапређена сарадња са медијима и медијска промоција 

здравих стилова живота, 

5. Подигнут квалитет здравствене услуге, 

6. Повећано задовољство грађана здравственим услугама, 

7. ПР активности пројекта, 

8. Менаџмент пројекта. 

Индикатори  1. План технолошког развоја установе са акционим планом и 

планом финансирања, 

2. Број медицинских апарата и уређаја, 

3. Број унапређених здравствених услуга, 

4. Пораст броја грађана у коришћењу здравствених услуга, 

5. Пораст задовољства грађана услугама, 

6. Веб сајт са информацијама о пројекту, 

7. Број гостовања у радио и тв емисијама, писани материјал, 

8. Финансијски и наративни извештај пројекта. 

 
Процена ризика Mали 

Евалуација 

 

Евалуација пројекта биће спроведена у складу са методологијом 
дефинисаном у финалном предлогу пројекта који буде одобрен 
за финансирање. 
Према фазама у процесу реализације пројекта. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. 
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Приоритет 2. УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗАЈЕДНИЦЕ 

Мера 2.1.1. Проширивање задатака локалних савета за здравље на 

ново јавно здравље 

2.1.2. Едукација чланова савета за здравље од стране 

Института за јавно здравље Војводине и надлежног Завода за 

јавно здравље  

2.1.3. Јавна расправа уз партиципацију свих заинтересованих 

страна за јавно здравље (НВО, индустрија, јавна предузећа...) 

2.1.4. Креирање локалне Стратегије за унапређење здравља 

становништва са акционим планом 

2.1.4.1. Планирање финансирања за имплементацију акционог 

плана локалне Стратегије 

2.1.5. Повећање медијске видљивости и здравственог 

васпитања 

Назив пројекта ЗАЈЕДНО ЗА ЗДРАВЉЕ 

Циљ пројекта  Промоција новог јавног здравља, борба против масовних 

незаразних болести и унапређење здравственог стања 

становништва. 

Кратак опис пројекта Пројекат има намеру да промовише ново јавно здравље кроз 
проширивање задатака локалних савета за здравље, кроз јавних 

расправа уз партиципацију свих заинтересованих страна за 

јавно здравље и кроз активности подизања свести циљних група 

кроз медијску кампању. Пројекат ће ојачати капацитете локалних 

савета за здравље кроз едукацију како би се боље реализовало 

заједничко стратешко планирање за унапређење здравља 

становништва са акционим планом. Пројекат такође има циљ да 

повећа медијску видљивост и здравствено васпитање у локалној 

заједници кроз медијскe активности.  

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор, Завод за јавно здравље 

 

Носиоци пројекта Град Сомбор, Завод за јавно здравље 

Активности на пројекту 

 

1. Пројект менаџмент; 

2. Активности едукације чланова локалних савета за здравље од 

стране Института за јавно здравље Војводине и надлежног 

Завода за јавно здравље; 

3. Организација јавних расправа уз партиципацију свих 

заинтересованих страна за јавно здравље (НВО, индустрија, 
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јавна предузећа...); 

4. Креирање локалне Стратегије за унапређење здравља 

становништва са акционим планом; 

5. Медијска кампања у циљу здравственог васпитања у локалној 

заједници. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

18 месеци 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски ресурси. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

Град Сомбор, за активности које се спроводе на простору града. 

Влада АП Војводине средстава за пројектне активности које се 

спроводе на макро нивоу у оквиру Дунавског региона АП 

Војводине.  

ЕУ фондови 

2.000.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта 1. Успешно реализован пројекат; 

2. Ојачани капацитети локалних савета за здравље;  

3. Успешно покренут дијалог између заинтересованих страна за 

јавно здравље; 

4.Успешна идентификација здравствених приоритета у општини, 
и успешно дефинисан акциони план; 

5. Релизована ефективна медијска кампања; 

Индикатори  1. Финансијски и наративни извештаји, број састанака, 

записници са састанака, 

2. Број организованих едукација за оснаживање локалних савета 

за здравље, 

3. Број полазника едукација (чланови савета за здравље), 

4. Број одржаних јавних расправа, округлих столова итд., 

5. Израђена стратегија за унапређење здравља становништва 

са акционим планом, 

6. Број активности/дешавања здравственог васпитања у 

локалној заједници, 

7. Број прес конференција, број наступа на телевизији и радију, 



12 
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014.-2020. 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Акциони план за област здравствене и социјалне заштите 2014 – 2016. године 

количина штампаних материјала, веб оглашавања. 

Процена ризика Политичка нестабилност и учестала промена администрације у 

оквиру Градске управе. 

Евалуација 

 

Евалуација пројекта биће спроведена у складу са методологијом 
дефинисаном у финалном предлогу пројекта који буде одобрен 
за финансирање. 
1. Према фазама у процесу реализације пројекта. 
2. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. 
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Приоритет 3. ПОДРШКА РАЗВОЈУ НОВИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА 

Мера 3.1.1. Успостављање систематског праћења и периодичне 

анализе потреба грађана и задовољства корисника услуга 

социјалне заштите 

3.1.2. Установљавање мера подстицања грађанске иницијативе 
и рада организација цивилног друштва у области социјалне 
заштите (додела признања ,по избору грађана, за најбољу 
иницијативу цивилног сектора којом се доприноси квалитету 
живота грађана, обезбеђивања простора за рад, техничка 
подршка...) 
 
3.1.3.Обезбеђивање извора финасирања нових услуга 
(конкурси, пројекти, донације, волонтерски рад) уз подршку 
Развојне агенције 
 
3.2.1.Успостављање нове намене вишка капацитета (простора, 
опреме) постојећих домова и других институција за нове услуге 
(нпр. дневни боравак) 
 

Назив пројекта НОВЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У ГРАДУ СОМБОРУ 

Циљ пројекта  3.1. Успостављање нових социјалних и превентивних услуга које 

су усклађене са потребама грађана  

3.2. Успостављање плуралитета пружалаца услуга 

Кратак опис пројекта Пројекат има за циљ да подигне квалитет услуга социјалне 

заштите за најугроженије категорије становника на територији 

општине Сомбор. Интерресорским приступом и стварањем 

мреже пружалаца услуга, створиће се предуслови за 

свеобухватно и системско решавање проблема рањивих група 
нарочито особа са менталним сметњама. Стручним и 

организационим оснаживањем пружалаца услуга обезбедиће се 

подизање квалитета рада, јер ће стручњаци и волонтери који су 

ангажовани у раду са корисницима добити нова знања и 

овладати недостајућим вештинама и методама. Стварањем 

базе података о лицима којима су услуге намењене омогућиће 

плански и систематски приступ, како за актуелне, тако и за 

будуће активности које за циљ имају подизање квалитета и 

доступност услуга, пружањем једнаких могућности, 

недискриминације и родне равноправности уз свеобухватни 

приступ социјално угроженим лицима.     

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор, Центар за социјални рад Сомбор, Дом за децу и 

омладину „Мирослав-Мика Антић“  

Носиоци пројекта Град Сомбор, Центар за социјални рад Сомбор, Дом за децу и 

омладину „Мирослав-Мика Антић“  
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Активности на пројекту 

 

1. Подршка развоју нових социјалних услуга, које треба да 

допринесу инклузији рањивих група, посебно особама са 

менталним сметњама. 

2. Јачање и ширење мреже пружаоца социјалних услуга на 

локалном нивоу. 

3. Обезбеђивање услова за запошљавање младих на 

теририји Града Сомбора. 

4. Стварање услова за поштовање принципа родне 

равноправности. 

5. Обука пружаоца услуга о новом начину рада са 

угроженим категоријама корисника услуга социјалне 

заштите, посебно са особама са менталним сметњама.  

6. Израда базе података о корисницима услуга. 

7. ПР активности. 

8. Управљање пројектом.  

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

18 месеци 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски ресурси. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

Град Сомбор, за активности које се спроводе на простору град. 

Влада АП Војводине – Јавни конкурс за реализацију програма 

унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 

Војводини 

ЕУ фондови. 

2.000.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта 1. Развијене нове социјалне услуге. 

2. Успостављена мрежа пружаоца услуга. 

3. Обезбеђени услови за запошљавање младих на територији 

општине.  

4. Створени услови за поштовање принципа родне 

равноправсности. 

5. Обучени пружаоци услуга о новом начину рада са угроженим 

категоријама корисника услуга социјалне заштите. 

6. Израђена база података. 
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7. Права и потребе корисника су видљиве и медијски 

пропраћене. 

8. Пројекна реализација је остварена у складу са временским 

роковима и планираним циљевима. 

Индикатори  1. Успостављена нова социјална услуга у граду.  

2. Меморандуми о сарадњи, записници са састанака мреже 

пружаоца услуга. 

3. Број младих који су запослени, или је подигнут степен њихове 

запошљивости.   

4. Подигнут степен сензибилизације и информисања о родној 

равноправсноти, смањен степен дискриминације и насиља над 

женама. 

5. Број лица која су прошла едукације, листе присутности, 
материјали са семинара. 
 
6. База података. 
 
7. Интервјуи, упитници за грађане, број медијских наступа, веб 
оглашавања, штампаних материјала, прес конференција.  
 
8. Наративни и финансијски извештаји, састанци, записници.  
 

Процена ризика Политичка нестабилност и учестала промена администрације у 

оквиру Градске управе.  

Евалуација 

 

Евалуација пројекта биће спроведена у складу са методологијом 
дефинисаном у финалном предлогу пројекта који буде одобрен 
за финансирање. 
Према фазама у процесу реализације пројекта. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. 
 

 


