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Одсек за европске интеграције, планирање, припрему и
праћење ИПА пројеката
Одсек за међународну, регионалну и билатералну сарадњу
Група за спровођење ИПА пројекета и међународну
сарадњу

ИПА ПРОЈЕКТИ:
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Пројекат „Интегрисани здравствени информациони систем –
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ЕУ-ИХИС“
Пројекат ,,Јачање позиције људи са поремећајима менталног здравља и
менталним инвалидитетом и њихово укључивање у заједницу кроз
деинституционализацију резиденцијалних установа”
Twining пројекат ”Имплементација Стратегије за борбу против дрога
Пројекат „Развој палијативног збрињавања у Србији”
”Twining light пројекат: ” Унапређење контроле дувана у Републици Србији ” ”

ПОСЛОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
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Координација и подршка представницима Министарства
здравља за рад и учешће на састанцима екпланаторних и
билатералних скрининга преговарачких поглавља
(Преговарачка група 28) у процесу приступања Републике
Србије Европској унији, а у оним Поглављима у чијем раду
учествује и Министарство здравља.
Министарство здравља конкретно, партиципира у осамнаест
преговарачких група, за које су у предходном периоду одрађени
састанци скрнининга, махом свих преговарачких група.
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Процес усаглашавања Меморандума о разумевању са
Министарствима здравља следећих држава: Ирака , Турске и
Индије (традиционална медицина) и Азербејџана,
Белорусије. Урађени прегледи билатералне сарадње у
области здравља са Немачком, Грузијом, Молдавијом,
Француском, Словачком, Чешком Румунијом и Словенијом.
Урађени Прилози за заседања мешовитих Комитета Владе
Републике Србије и других држава.
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Здравствена Мрежа за југоисточну Европу – SEEHN
Услед ванредне ситуације настале због елементарне
непогоде - поплаве, која је задесила регион, одложено
председавање Републике Србије Здравственом Мрежом
југоисточне Европе (SEEHN),
предвиђено за период јул-децембар 2014., које ће преузети
по ротационом реду Република Македонија, након чега ће
Република Србија преузети своју обавезу председавања у
периоду јануар – јун 2015.
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Светском здравственом организацијом (СЗО),
Саветом Европе,
Европском делегацијом,
Организацијом за Црноморску Економску сарадњу – BSEC

ДОНАЦИЈЕ
Координација са Кризним штабом Министарства спољних
послова, Министарства унутрашњих послова, Црвеним крстом и
Одељењем за хемикалије Министарства пољопривреде
надлежним за биоциде,
Агенцијом за лекове и медицинска средства и
Канцеларијом за помоћ и обнову поплављених подручја Владе
Републике Србије.

