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ПАРТНЕРИ У ПРОЈЕКТУ:

О ПРОЈЕКТУ:

„Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава“

Општи циљ пројекта

Општи циљ пројекта

Партнери

Health: Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) је пројекат прекограничне
сарадње који се реализује у оквиру Приоритетне осе 1- Побољшање квалитета услуга јавног здравља 
и социјалне заштите у програмском подручју Interreg IPA Програма прекограничне сарадње 
Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020 од стране три пројектна партнера – ЈЗУ 
Института за јавно здравство Републике Српске, Завода за јавно здравство Сисачко - мославачке 
жупаније и Института за јавно здравље Црне Горе.

COVID-19) и векторске болести које се пружају популацији од 52.430 становника програмског 
подручја. Такође, поред наведеног у оквиру пројекта спровешће се обука за 265 епидемиолога, 
санитарних инжењера/техничара и доктора у јавним установама које пружају услуге примарне 
здравствене заштите за превенцију и реаговање у случају пријетњи изазваних антропозоонозама 
или векторским болестима.

интензивну прекограничну сарадњу у случајевима епидемија и ванредним ситуацијама. Партнери 
ће моћи да размјењују информације и благовремено обавјештавају друге о епидемијама заразних 
болести и другим јавноздравственим пријетњама.

је побољшање квалитета и доступности услуга у области јавног здравља, а кроз 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске
Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније
Институт за јавно здравље Црне Горе

су унапређење дијагностичких услуга на антропозоонозе (укључујући

Укупан буџет                         пројекта је 999.329,54 EUR, а предвиђено трајање пројекта је двије године (15.01.2021-
14.01.2023).

                   на ERI Health пројекту имају надлежност и одговорност да врше надзор, 
дијагностику, превенцију и контролу паразитарних болести и спроводе 
активности на заштити здравља људи.

Као водећи партнер, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске 
првенствено је одговоран да осигура несметано одвијање пројекта и поштовање 
финансијских, административних и законских обавеза, осигуравајући постизање 
пројектних циљева регулисаних роковима и буџетом, осигуравајући комуникацију 
и координацију између партнера. Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке 
жупаније припрема програме обуке који се фокусирају на заједнички надзор и 
одговор на векторске болести и антропозоонозе. Институт за јавно здравље Црне 
Горе задужен је за припрему стратегије комуникације и креирање кључних порука 
за циљне групе и општу популацију.
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АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ ТОКОМ ПРВЕ ГОДИНЕ ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА:

ХВАТАЊЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЈА ВЕКТОРА-КОМАРАЦА 

 

ОПРЕМА:

Пројекат је суфинансиран средствима EFRR и IPA фондова Европске уније 

Одржана је online kick- off конференција 16.марта 2021.године;

Кроз активности ЈЗУ Института за јавно здравство Републике 
Српске, до сада је сакупљен 21 узорак на локацијама у Требињу, 
Градишци, Костајници, Новом Граду, Козарској Дубици и 
Бањалуци.
У Црној Гори реализовано је осам излазака на терен, односно 
хватања комараца у јужној регији Црне Горе (Радановићи, 
Радовићи, Кртоле, Мељине, Херцег-Нови). Такође, извршена је 
детерминација и све ухваћене јединке смјештене су у замрзивачу 
на -80 °С.

Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније прикупљао
је узорке одраслих комараца постављањем CDC клопки уз суви лед
као атрактант. CDC клопке постављане су на 12-то часовни рад (сат 
времена прије заласка сунца до изласка сунца сљедеће јутро) на 5 
локација 7 пута. Узорци комараца прикупљали су се у Сиску, 
Петрињи, Суњи (Суњска Греда), Поповачи, Двору (Унчани), Глини и
Новској (Брочице).

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Институт за јавно здравље Црне Горе 
и Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније су кроз реализацију пројекта 
„Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе 
држава – ERI-Health“ извршили набавку рачунарске опреме укупне вриједности 60.000 
еура.

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, као водећи партнер на пројекту 
набавио је рачунарску опрему укупне вриједности 30.000 еура. Завод за јавно здравство 
Сисачко-мославачке жупаније набавио је опрему у износу од 17.638. еура, док је 
Институт за јавно здравље Црне Горе у складу са својим потребама извршио набавку 
рачунарске опреме у износу од 11.982 еура.

Возило ДДД службе ИЈЗЦГ

Поводом почетка имплементације пројекта ERI-Health у ЈЗУ Институту за јавно здравство 
Републике Српске и Заводу за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније одржане су 
конференције за новинаре на којима су представљени детаљи пројекта;



НАБАВКА PCR УРЕЂАЈА

ЕДУКАЦИЈА:
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Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније средствима из пројекта ERI-Health набавио је 
нови PCR уређај и DNA екстрактор, веома значајан у дијагностици заразне болести COVID-19.
Жупан Сисачко-мославачке жупаније Иван Цељак у Петрињи у Микробиолошкој лабораторији 
Завода за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније пустио је симболично у рад нови PCR уређај 
и DNA екстрактор 9.децембра 2021.године.

Тренутна пандемија COVID-19 у свијету је јасан доказ потребе за новим сазнањима о 
антропозоонозама и векторским болестима јер постоји могућност јављања сличних епидемија или
пандемија и у будућности. У складу с тим 7. и 12. октобра 2021. године, одржана је прва едукација 
епидемиолога, што на регионалном нивоу представља јединствену прилику да се остваре контакти
између епидемиолога из региона и учврсти или започне међусобна сарадња. Циљ едукације је 
унапређење компетенција епидемиолога у домену спремности и одговора на јавноздравствене 
прекограничне пријетње изазване антропозоонозама и векторским болестима.

Друга едукација за епидемиологе од укупно седам едукација (14 тема) одржана је 10.12. и 20.12.2021. 
године. Едукација је била подијељена на два дана, са темом “Контрола ширења COVID-19 кроз 
јавноздравствене мјере у заједници и прекогранични надзор над SARS-CoV-2/COVID-19“.
Поред едукација за епидемиологе, у оквиру пројекта одржана је и прва, од укупно четири едукације 
(8 тема), за санитарне инжењере/санитарно-еколошке инжењере на тему „Јачање капацитета 
санитарних инжењера/санитарно-еколошких инжењера за превенцију и контролу антропозооноза 
и векторских болести“ 16.12. и 17.12.2021. године.

И ова едукација је била подијељена на два дана са темама „Мониторинг инвазивних врста комараца
на одређеном подручју“ и „Стручни надзор над провођењем DDD мјера“. Едукација је одржана са 
циљем да се унаприједи компетенција стручњака из ових области у домену спремности и одговора 
на јавноздравствене прекограничне пријетње изазване антропозоонозама и векторским болестима.
До краја пројекта одржаће се и шест едукација за љекаре породичне медицине.

Нови PCR уређај и DNA екстрактор



ГДЈЕ НАС МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu 

https://www.phi.rs.ba 

https://www.zzjz-sk.hr/ 

https://www.ijzcg.me/ 
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