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ДОДЕЉЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 
ЗА 43 ДОМА ЗДРАВЉА У СРБИЈИ 

 
 
 
Министарка здравља, проф. др Славица Ђукић Дејановић уручила је данас директорима 
43 дома здравља  уговоре о додели финансијских средстава  за подршку инвестиционим 
улагањима, укупне вредности 55 милиона динара (око 480 000 евра).  Средства су 
обезбеђена кроз реализацију пројекта Министарства здравља ”Пружање унапређених 
услуга на локалном нивоу – DILS” који се финансира из кредита Светске банке. 
 
Финансијска средства  су додељена домовима здравља  Бачка Топола, Косјерић, Нови 
Бечеј, Велика Плана, Жагубица, Дољевац, Краљево, Лебане, Вождовац, Врање, Земун, 
Блаце, Инђија, Књажевац, Лучани, Ниш, Нови Сад, Пландиште, Рековац, Сечањ, Стари 
Град, Ада, Апатин, Бела Паланка, Ваљево, Власотинце, Ћићевац, Димитровград, 
Гроцка, Ивањица, Кладово, Кнић, Медвеђа, Нови Пазар, Осечина, Рума, Шабац, 
Свилајнац, Топола, Трстеник, Ужице и Зајечар. 
 
Додељена средства од по 1.277.000 динара установе ће моћи да искористе за извођење 
грађевинских радова као што су поправке, замене прозора, санација крова, кречење 
амбуланти, замена санитарија, реконструкција и адаптација простора ради лакше 
комуникације са пацијентима, изградња прилаза за инвалиде, за набавку медицинске 
опреме или транспортних кола (за кућну негу, за пацијенте на дијализи итд.).  
 
Финансијска средства се додељују са циљем да помогну домовима здравља да у 
прелазном периоду ка успостављању децентрализованог система здравствене заштите, 
оснаже сопствене капацитете, како би на што бољи начин одговорили специфичним 
потребама својих корисника и били оспособљени да у будућности пружају боље 
циљане, делотворније и квалитетније услуге. 
 
У оквиру реализације пројекта ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – 
DILS”, од 2010. године домовима здравља у Србији  додељена су финасијска средства у 
укупном износу од око 2, 5 милиона евра.  
Поред подршке за инвестициона улагања за 43 дома здравља, додељена су средства за 
подршку процесу акредитације за 76 домова здравља,  за набавку сертификованог 
софтвера за 162 установе примарне здравствене заштите (158 домова здравља, Заводе за 
здравствену заштиту студената у Београду, Новом Саду и Нишу и Завод за 
геронтологију у Београду) и за реализацију пројеката за повећање доступности 
здравствене заштите осетљивим популационим групама за 42 дома здравља. 
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