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На основу члана 39. и 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја                       
(„Сл. гласник РС“, 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),  Правилника о 
уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима 
здравствених услуга за 2021 („"Службени гласник РС", бр. 161 од 31. децембра 2020, 41 од 
23. априла 2021, 87 од 10. септембра 2021, 109 од 19. новембра 2021, 129 од 28. децембра 
2021.) и члана 22. Статута Дома здравља Раковица,  дирeктор Дома здравља Раковица 
донеo je : 

 
 

И Н Ф О Р М А Т О Р 
О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА 

 
 

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О  ИНФОРМАТОРУ И ДОМУ ЗДРАВЉА 
  

Овим Информатором о раду Дома здравља Раковица ближе се одређује садржина, обим 
као и поступак за остваривање права заинтересованих лица на приступ информацијама од 
јавног значаја у Дому здравља Раковица. 
  
Ради спровођења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и 
Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа, донетог од 
стране Повереника за информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“ 68/2010), овај 
Информатор о раду садржи основне податке о Дому здравља Раковица и његовом раду. 

                                                   
Информатор о раду се може копирати у електронској форми са следеће е-маил адресе: 
www.dzrakovica.rs 

 
II  ОСНИВАЊЕ, НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА 
 
Као први организовани облик здравствене заштите на теририторији општине Раковица, 
Дом здравља je основан, давне 1953 године. 

 
 Слика бр.1 Објекат у коме је започет рад амбуланта ДЗ Раковица 1953. године. 

 

http://www.dzrakovica.rs/
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Дом здравља Раковица је правно лице са статусом установе чији је оснивач Република 
Србија. 
  
Дом здравља Раковица је уписан у регистар здравствених установа који води Агенција за 
привредне регистре.  
 

Основни подаци о Дому здравља Раковица 
 

Назив установе Дом здравља Раковица 
Седиште Краљице Јелене 22, 11090 Раковица 
Матични број 07009801 
ПИБ 100166428 
Шифра делатности 8621 
Текући рачун 840-620661-60,  840-620667-42, Управа за 

трезор 
Wеб адреса office@dzkrakovica.rs  

Интернет страница www.dzrakovica.rs  

 
Здравствене станице Дома здравља Раковица су: 
-Раковица 1, Краљице Јелене број 22, 
-Раковица 2, Краљице Јелене број 11, 
-Канарево брдо, Српских ударних бригада број 6, 
-Лабудово брдо, Опленачка број 40, 
-Ресник, Едварга Грига број 18 
 
Здравствене амбулатне Дома здравља Раковица, у којима  се обавља стоматолошка 
здравствена заштита деце су: 
-Основна школа „Иво Андрић“, Ивана Миручина број 38, 
-Основна школа „Коста Абрашевић, Славка Миљковића 83, 
-Основна школа „Бранко Ћопић“ Партизанска број 73, 
-Основна школа „Никола Тесла“, др Миливоја Петровића 6, 
-Основна школа „14 октобар“, Гочка 40, 
-Основна школа „Франц Прешерн“, Станка Пауновића 45, 
-Основна школа „Ћура Јакшић“, Канарево брдо 2, 
-МОЦ „Радоје Дакић“, Мишка Крањца број 17, 
-Средња школа „Петар Лековић“, Вукасовићева 21а 
 
Дому здравља Раковица је 2019. године додељен сертификат о акредитацији на период од 
7 година . 

 

mailto:office@dzkrakovica.rs
http://www.dzrakovica.rs/
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Током друге редовне посете Агенције за акредитацију, спољашњи оцењивачи су 
оцењивали рад Амбуланте за изолацију Covid 19 и Амбуланте за вакцинацију против 
Covida-a, као и усклађеност рада ЗУ са стандардима за акредитацију у току трајања 
акредитације. У складу са тим, ЗУ Дом здравља Раковица је оцењен највишом оценом и 
констатовано је да здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу чега 
је стекла сертфикат. 
 
Прилаз лицима са инвалидитетом у инвалидским колицима је обезбеђен, у свим објектима.  
Унутар објекта у здравственој станици Канарево брдо лица са инвалидитетом могу се 
кретати уз помоћ лифта и гусеничара за инвалидска колица. Унутар објекта у здравственој 
станици Лабудово брдо лица са инвалидитетом могу се кретати уз помоћ лифта. 
 
III  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА  
 

1. ДИРЕКТОР  
 
Вд директора Дома здравља Раковица је др сци. мед. Светлана Антић, специјалиста 
интерне медицине. Др сци. мед. Светлана Антић је преузела дужност в.д. директора Дома 
здравља Раковица дана 22.04.2021. године.  
  
Директор Дома здравља: 

1) организуjе и руководи процесом рада Дома здравља;                     
2) стара се за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење 

унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених 
сарадника 

3) стара се о законитости рада Дома здравља и предузима мере за њихово 
спровођење  

4) предлаже програм рада Дома здравља и предузима мере за његово спровођење  
5) извршава одлуке Управног и Надзорног одбора 
6) присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора без права одлучивања 
7) наредбодавац је за извршење финансијског плана и програма рада Дома здравља 
8) подноси Управном одбору и Ндзорном одбору писмени тромесечни извештај о 

преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана 
9) подноси Управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању здравстене 

установе 
10)  именује чланове Стручног савета и Етичког одбора 
11)  Постављапомоћнике у складу са Законом и општим актом о     систематизацији 
12)  Доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника 
13)  Доноси акт о организацији и систематизацији послова у Дому здравља 
14)  Одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са 

законом и општим актима 
15)  Спроводи извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом 

овлашћених органа 
16)  Обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у дому здравља у случају 

штрајка запослених у складу са законом 
17)  Врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, овим статутом и 

другим општим актима дома здравља. 
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2. УПРАВНИ ОДБОР  
 

УПРАВНИ ОДБОР врши следеће послове: доноси Статут Дома здравља – уз сагласност 
оснивача, одлучује о пословању Дома здравља, доноси Програм рада и развоја, доноси 
предлог Финансијског плана у поступку припреме буџета и то по свим изворима 
финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност, 
усваја Годишњи извештај о пословању Дома здравља у складу са Законом. 
Управни одбор усваја Годишњи извештај о попису имовине и обавеза, даје сагласност на 
завршни рачун Дома здравља, одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, у складу 
са Законом, у случају губитака у пословању здравствене установе без одлагања 
обавештава оснивача. 
Управни одбор расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за 
обављање функције директора. Утврђује цене здравствених услуга које пружа Дом 
здравља, а које нису утврђене уговором са организацијом здравственог осигурања, доноси 
друге опште акте у складу а законом, доноси одлуке о кредитима у вези са текућим 
пословањем, доноси Годишњи план јавних набавки у складу са законом, одлучује о 
отуђењу медицинске и друге опреме у складу са законом. Надлежост Управног одбора се 
састоји и у доношењу Плана усавршавања здравствених радника и здравствених 
сарадника и обезбеђивању услова за њихово остваривање. Управни одбор доноси 
Пословник о свом раду, одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања, 
именује повремене комисије и друга радна тела, одлучује о осигурању имовине Дома 
здравља и колективном осигурању радника у складу са Законом, одлучује о изградњи и 
адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за ове радове, у складу са Законом, 
разматра Извештај о извршеној провери квалитета стручног рада, али врши и друге 
послове који су стављени у надлежност Управног одбора на основу Закона, Статута и 
других општих аката Дома здравља. Контролу финансијског плана здравствене установе 
врши Републички фонд за здравствено осигурање. 
Управни одбор подноси оснивачу годишњи извештај о резултатима рада Дома здравља. 
Председника Управног одбора именује оснивач, док заменика председника именује 
Управни одбор на првој редовној седници из реда чланова Управног одбора. Председник и 
заменик председника имају иста права и дужности, и то: да сазивају, организују и 
председавају седницама Управног одбора, да се старају о примени Пословника о раду 
Управног одбора, да потписују акта Управног одбора и врше друге послове предвиђене 
општим актом и Пословником. Заменик председника Управног одбора замењује 
председника Управног одбора у случају његове одсутности или спречености да обавља 
послове и за то време има иста права и дужности као и председник, има задатак да 
помаже председнику у обављању његових послова и да обавља послове које му повери 
председник Управног одбора из своје надлежности. 
 
Председник Управног одбора је доктор медицине др Милинко Мишкељин. 
 

3. НАДЗОРНИ ОДБОР 
 
НАДЗОРНИ ОДБОР Дома здравља обавља надзор над радом и пословањем Дома 
здравља. Надзорни одбор врши следеће послове: разматра Годишњи и Шестомесечни 
извештај о раду и пословању Дома здравља и завршни рачун, доноси Пословник о свом 
раду, врши увид у спровођењу закона и других прописа у вези са финансијским 
пословањем Дома здравља, врши увид у спровођење одлука Управног одбора и обавља и 
друге послове утврђене Законом и Статутом. 
Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута годишње. 
Извештај обухвата извештај о надзору над радом директора управног одбора Дома 
здравља, који укључује реализацију финансијског плана на основу годишњег финансијског 
извештаја Дома здравља, завршни рачун Дома здравља, годишњи извештај о раду и 
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пословању Дома здравља, извештај о коришћењу средстава Дома здравља у складу са 
законом, као и друга питања која су од значаја за финансијску одрживост Дома здравља. 
Надзорни одбор има председника и заменика председника Надзорног одбора. 
Председника Надзорног одбора именује оснивач, док заменика председника Надзорног 
одбора именује Надзорни одбор на првој редовној седници, из реда чланова Надзорног 
одбора. Председник и заменик председника имају иста права и дужности, и то: да сазивају, 
организују и председавају седницама Надзорног одбора, да се старају о примени 
Пословника о раду Надзорног одбора, да потписују акта Надзорног одбора и врше друге 
послове предвиђене општим актом и Пословником. Заменик председника Надзорног 
одбора замењује председника Надзорног одбора у случају његове одсутности или 
спречености да обавља послове и за то време има иста права и дужности као и 
председник, има задатак да помаже председнику у обављању његових послова и да 
обавља послове које му повери председник Надзорног одбора из своје надлежности. 
 
Председник Надзорног одбора је доктор медицине - др Недељка Вукотић – Данојевић  
 
        4. УПРАВА     
 
      -   Помоћник директора  је  Миливојевић Сања, дипломирани правник (од 12.08.2021),  
      -   Главна сестра Дома здравља Раковица  је Лидија Крушкоња,   
      -   За односе са јавношћу овлашћена је Лидија Крушкоња, главна сестра Дома здравља 
          Раковица. 

 
У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Раковица прописани су послови који се обављају у Дому здравља Раковица. 
 
 
IV  СТРУЧНИ ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА  

 
За разматрање одређених питања из делатности рада дома здравља, у складу са 
Статутом Дома здравља Раковица  у Дому здравља Раковица  су образовани стручни 
органи као стручна и саветодавна тела, и то: 
 

1. СТРУЧНИ САВЕТ  
 

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора. 
 
Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на 
предлог организационе јединице Дома здравља именује директор. 
 
У раду Стручног савета учествује и главна сестра-техничар Дома здравља. 
 
Директор Дома здравља не може бити члан Стручног савета. 
 
Савет се састаје најмање једном у 3 месеца. 

 
Стручни савет:   
1) разматра и одлучује о питањима стручног рада здравствене установе; 
2) доноси годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног рада у здравственој 

установи до 31. децембра текуће годинеза наредну годину; 
3) прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у здравственој  
    установи; 
4) предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада у здравственој установи; 
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5) сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета стручног рада  
    у здравственој установи, који доставља директору здравствене установе до 31. јануара 

текуће године за претходну годину; 
6) доноси годишњи план унапређења квалитета стручног рада, као и годишњи план 
    стручног развоја здравствене установе, који доставља директору и комисији за 

унапређење квалитета здравствене заштите до 15. фебруара текуће године; 
7) доноси предлог годишњег плана стручног усавршавања здравствених радника и  
    здравствених сарадника до 1. септембра текуће године за наредну годину; 
8) обавља и друге послове утврђене статутом здравствене установе. 
 
Задаци, састав и начин рада стручног савета уређују се статутом здравствене установе. 
 
 
 

2. СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ  
 

Стручни колегијум је стручно тело Дома здравља које разматра, предлаже и усваја стручне 
ставове. 
 
Стручни колегијум Дома здравља чине начелници, главна сестра Дома здравља и главне 
сестре организационих јединица. 
 
Радом стручног колегијума руководи директор Дома здравља. 
 
Стручни колегијум састаје се по потреби, а сазива га директор Дома здравља. 
 
Стручни колегијум доноси пословник о своме раду. 
 

3. ЕТИЧКИ ОДБОР  
 

Етички одбор је стручни орган који прати пружање и спровођење здравствене заштите на 
начелима професионалне етике, начелима поштовања људских права и вредности и права 
детета, као и кодекса понашања запослених у здравственој установи. 

Етички одбор Дома здравља именује директор Дома здравља на предлог Стручног савета. 
 

Етички одбор Дома здравља има три члана. 

Чланови етичког одбора именују се из реда здравствених радника, односно здравствених 
сарадника, запослених у Дому здравља. 

За члана Етичког одбора може бити именовано лице које се у обављању професије истиче 
у поштовању моралних и етичких начела медицинске струке.  

 Задаци Етичког одбора:  
 
- прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању 

здравствене делатности и предлаже мере за њихово унапређење; 
- прати и анализира спровођење кодекса понашања запослених у здравственој 

установи и предлаже мере за њихово унапређење; 
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- даје сагласност за спровођење научних истраживања у области здравства, 
медицинских истраживања, истраживања у области јавног здравља, као и да 
прати њихово спровођење; 

- даје сагласност за узимање људских органа, ћелија и ткива од живог даваоца, 
односно умрлог лица, у складу са законом и даје мишљење о етичким и другим 
питањима у поступку пресађивања, односно примене ћелија и ткива; 

- разматра етичка питања и доноси одлуке у вези са узимањем делова људског 
тела у научно-наставне сврхе, у складу са законом; 

- разматра етичка питања у вези са применом мера за лечење неплодности 
поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, у складу са законом; 

- прати, анализира и даје мишљења о етичности односа здравствених радника, 
здравствених сарадника и пацијената; 

- прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у 
превенцији, дијагностици, лечењу, здравственој нези, рехабилитацији, 
истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија; 

- доприноси унапређењу примене начела професионалне етике у обављању 
здравствене делатности и развијању партнерског односа здравствених радника, 
здравствених сарадника и пацијената; 

- врши саветодавну функцију и разматра и друга етичка питања у обављању 
делатности здравствене установе; 

- сарађује са етичким одбором надлежне коморе. 
 
 Поред наведених задатака Етички одбор је надлежан и за: 

- давање савета и смерница у вези са спречавањем сукоба интереса и корупције; 
- идентификовање и смањење ризика за настанак сукоба интереса и корупције; 
- обуку и подизање свести запослених о спречавању сукоба интереса и корупције; 
- давање мишљења у случајевима сумње на сукоб интереса и корупцију; 
- предузимање мера неопходних за заштиту лица која су пружила информације о 

случајевима сукоба интереса и корупције. 
 

4. КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите је стручно тело које се стара о 
сталном унапређењу квалитета здравствене заштите. 
 
Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите:  
1) доноси годишњи план праћења показатеља квалитета здравствене заштите у Дома 

здравља Раковица до 31. децембра текуће године за наредну годину; 
2) прати показатеље квалитета здравствене заштите; 
3) сачињава годишњи извештај о показатељима квалитета здравствене заштите, који се 

доставља директору и надлежном заводу за јавно здравље до 15. фебруара текуће 
године за претходну годину; 

4) предлаже мере за унапређење квалитета пружања здравствене заштите и унапређење 
квалитета рада Дом здравља Раковица; 

5) доноси годишњи план унапређења квалитета здравствене заштите у Дому здравља 
Раковица, на основу годишњег извештаја о показатељима квалитета здравствене 
заштите из члана 35, став 1, тачка 6, који се доставља директору Дома здравља до 1. 
марта текуће године. 

 
Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите има пет чланова  које именује 
директора  Дома здравља из реда запослених у Дому здравља. 
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V  ДЕЛАТНОСТ  
 
Дом здравља Раковица обавља  здравствену делатност на примарном нивоу,  на подручју 
општине Раковица, која обухвата: 
1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење,  
    рехабилитацију болесника и повређених; 
2) превентивну здравствену заштиту групације становништва изложених повећаном ризику 
    обољења и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне 
    здравствене заштите; 
3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља; 
4) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба; 
5) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести; 
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући; 
7) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз; 
8) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју; 
9) палијативно збрињавање; 
10) заштиту менталног здравља; 
11) друге послове утврђене законом. 
 
           У обављању делатности Дом здравља Раковица нарочито: 
 1) прати здравствено стање становништва и коришћење здравстене заштите, предузима и 
     предлаже мере за њихово унапређење; 
 2) подноси периодичне извештаје органима локалне самоуправе о здравственом стању 
     становништва, сопственом раду и резултатима предузетих мера заштите; 
 3) обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених и побољшање 
     огранизације и услова рада; 
 4) спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица, при пружању 
     здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време  боравка грађана у 
     здравственој установи и обезбеђује сталну контролу  ових мера; 
 5) организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рад и унутрашњу 
     проверу квалитета стручног рада; 
 6) организује и спроводи мере у случају елементарних и других непогода и ванредних 
     прилика; 
 7) организује, односно обезбеђује спровођење мера за одлагање, односно уништавање 
     медицинског отпада, у складу са законом. 
 
У обављању здравствене делатности Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, 
терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије становништва из области: 

 опште медицине; 

 педијатрије; 

 гинекологије; 

 медицине рада; 

 стоматологије; 

 поливалентне патронаже и здравствене неге; 

 физикалне медицине и рехабилитације; 

 радиолошке, ултразвучне и лабораторијске дијагностике као и 

 специјалистичко-консултативне делатности из: 
          • интерне медицине; 
          • психијатрије (заштите менталног здравља); 
          • офталмологије; 
          • оториноларингологије и 
          • социјалне медицине са информатиком. 
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Дом здравља прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и 
рехабилитације засноване на доказима, а нарочито утврђене стручно-методолошке и 
доктринарне протоколе. 
Дом здравља може обављање одређених послова из своје делатности да повери другом 
правном или физичком лицу, у складу са законом и другим позитивним прописима, ако 
оцени да је то у његовом интересу и да ће се послови ефикасније и рационалније изврша-
вати. 
 

1. ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ И ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља 
на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта. 
Лекар се бира из области: 
• Здравствене заштите одраслог становништва 
• Здравствене заштите деце и школске деце 
• Здравствене заштите жена 
• Oпште стоматологије и 
• Дечје и превентивне стоматологије 
Изабраног лекара у Дому здравља могу имати осигураници на подручју матичне филијале. 
Корисници који привремено бораве ван места пребивалишта (ученици, студенти, лица 
смештена у установе социјалне заштите, деца у хранитељским породицама, итд.), лекара 
бирају у месту привременог боравка. Лекар се бира на период од једне календарске 
године, од дана избора до 31. децембра текуће године, са списка лекара који је видно 
истакнут у Дому здравља и на званичној презентацији установе. Једном датој изјави о 
избору лекара, продужава се важност аутоматски сваке календарске године, све док 
корисник не да изјаву о промени изабраног лекара. Ако је изабрани лекар привремено 
одсутан (годишњи одмор, боловање, службени пут, итд.), Дом здравља обезбеђује лекара 
који привремено замењује изабраног лекара. 
Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без 
упута. Изабрани лекар пружа осигураном лицу хитну здравствену заштиту одмах, без 
одлагања, а здравствену заштиту која није хитна осигураном лицу пружа најкасније у року 
од 15 дана од дана јављања осигураног лица у здравствену установу. Ако изабрани лекар 
не може да пружи осигураном лицу здравствену заштиту која није хитна у року од 15 дана 
од дана јављања осигураног лица у здравствену установу, здравствена установа је дужна 
да осигураном лицу обезбеди здравствену заштиту код другог лекара у истом року. 
Корисници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без 
навођења разлога промене. Особе незадовољне својим изабраним лекаром или лекаром 
који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара/ замене и пре 
истека календарске године, али у изјави морају да наведу разлог промене. 
Сваки пацијент у Дому здравља добија формулар на коме се изјашњава о избору лекара. 
Потребно је да грађани код себе имају здравствену књижицу и личну карту. Образац - 
Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један 
добија пацијент, један остаје код изабраног лекара, док се један шаље матичној филијали 
Републичког фонда за здравствено осигурање. 
Када лекар, привремено одсуствује са рада у смислу прописа о раду (дуже боловање, 
породиљско одсуство, специјализација и стручно усавршавање или других оправданих 
разлога) осигурано лице има право да након 3 месеца изабере другог изабраног лекара, 
ако није задовољно лекаром који је одређен као замена. Такође, ако замена изабраног 
лекара траје дуже од 6 месеци у континуитету, осигурано лице има право да без 
образложења изабере другог изабраног лекара. Када се привремено одсутни лекар, по 
истеку разлога за привремену одсутност, врати на послове изабраног лекара, осигурана 
лица која нису давала изјаву о избору другог изабраног лекара, воде се код изабраног 
лекара који је био привремено одсутан. Такође, у случају када изабраном лекару престане 
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радни однос у здравственој установи у смислу Закона о раду и у другим случајевима у 
складу са Правилником, потребно је да осигурана лица у року од 6 месеци изврше промену 
изабраног лекара, јер ће постојеће изјаве након истека наведеног рока бити неважеће. 
Специјалистичко-консултативну здравствену заштиту осигураник, са упутом изабраног 
лекараостварује у матичној здравственој установи, а у случају да у истој не постоји ужа 
специјалностпотребна осигуранику, упућује се у најближу здравствену установу где такав 
вид здравственезаштите постоји. 
Изабрани лекар у упуту лекару специјалисти прецизно поставља захтев у вези са 
даљимиспитивањем и лечењем осигураника, доставља налазе о здравственом стању 
осигураника, апрвенствено резултате лабораторијских, радиолошких и других испитивања 
обављенихнапримарном нивоу здравствене заштите. 
Изабрани лекар упућује осигураника и заказује преглед путем Интегрисаног здравственог 
информационог система (ИЗИС) на преглед код лекара-специјалисте одговарајуће 
гранемедицине у здравствену установу на примарном нивоу код које осигураник има 
изабраног лекара, или у другу здравствену установу на подручју филијале која обавља 
здравствену делатност на примарном нивоу ако је таква здравствена услуга прописана 
актом којим се уређује номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном 
нивоуздравствене заштите. 
Изабрани лекар упућује и заказује преглед осигуранику на специјалистички-конститутивни 
преглед у здравствену установу која обавља здравствену делатност на секундарном, 
односнотерцијалном нивоу здравствене заштите на основу мишљења лекара-специјалисте 
одговарајуће области медицине из здравствене установе која обавља здравствену 
делатност на примарном нивоу такође путем Интегрисаног здравственог информационог 
система (ИЗИС). 
Ако здравствене услуге лекара-специјалисте нису прописане актом којим се уређује 
номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном нивоу здравствене 
заштите, изабрани лекар упућује осигураника у здравствену установу која обавља 
здравствену делатностна секундарном односно терцијалном нивоу, без предходно 
прибављеног мишљења лекара-специјалисте одговарајуће гране медицине. 
Са упутом лекару-специјалисти, осигураник остварује право на све специјалистичко- 
консултативне прегледе и неопходну дијагностику који су потребни да би лекар 
специјалиста поставио дијагнозу, односно сачинио лекарски извештај, а који се могу 
пружити у тој здравственој установи, као и контролне прегледе у року од шест месеци од 
дана првог јављања специјалисти у тој здравственој установи. Право на специјалистичко 
консултативне прегледе и неопходну дијагностику осигураник остварује на основу интерних 
упута лекара-специјалиста почијим захтевима се обављају специјалистичко-консултативни 
прегледи, односно неопходна дијагностика. 
Лекар-специјалиста обавезно у свом извештају доставља изабраном лекару образложен 
налаз, оцену и мишљење са упутством о даљем лечењу осигураника. 
Осигураник је дужан да изабраном лекару који је издао упут достави на увид извештај 
лекара-специјалисте. Уколико је лекар специјалиста ради лечења и контроле уписао у 
извештај датум поновног јављања на преглед, изабрани лекар уноси у здравствени картон 
датум поновног јављања и враћа извештај лекара специјалисте осигуранику. 
Лекар специјалиста осигуранику који има право на накнаду трошкова превоза у образац 
потврде о потреби путовања у циљу остваривања здравствене заштите, уписује час и 
датум јављања и обављања прегледа уз потпис са факсимилом и печатом здравствене 
установе. 
По обављеном специјалистичком прегледу, односно лечењу, осигураник је дужан да се 
јави изабраном лекару који га је упутио на преглед, односно лечење, најкасније у року од 
три дана. 
Непридржавање ове обавезе, без оправданог разлога, сматра се намерним спречавањем и 
одуговлачењем лечења. 
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2. ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА 
 
У Дому здравља „Раковица“ преглед можете заказати на један од следећих начина: 
 
1. Позивом Националног Call Центра Министарства здравља 
    број телефона 011/362-0000 

  
 
2. Преко мобилне апликације „Izabrani Doktor“ 
 
    Aplikacija -  https://izabranidoktor.mojdoktor.gov.rs/ 
 

 
 

НАПОМЕНА: Преко мобилне апликације се искључиво може заказати преглед код 
изабраног лекара опште медицине/ педијатрије/ гинекологије/ стоматологије. 

3. Електронском поштом 

https://izabranidoktor.mojdoktor.gov.rs/
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Поред већ утврђених начина заказивања прегледа, Ваш преглед можете заказати и 
електронском поштом на адресу: zakazivanje@dzrakovica.rs 

 
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 
• Електронском поштом МОГУ СЕ ИСКЉУЧИВО вршити заказивања код изабраних  
  лекара(општа медицина, гинекологија, педијатрија, општа стоматологија и дечија и  
  превентивна стоматологија). 
• Упућивање, одн. заказивање термина за специјалистичке прегледе и дијагностичке  
   процедуре у оквиру установе врши изабрани лекар. 
• Уколико је потребно, контролу у року од 6 месеци од обављеног прегледа у  
   специјалистичкој и дијагностичкој служби Дома здравља Раковица заказује сам  
   специјалиста након обављеног прегледа по упуту изабраног лекара. 
• Сви захтеви за заказивање који стигну електронском поштом радним данима до 15 
  часова, биће прослеђени истог дана надлежној служби на реализацију. Захтеви који 
  стигну радним данима после 15 часова или викендом, реализују се првог наредног  
  радног дана. 
• Уколико заказивање није могуће извршити у наведеном временском року, пацијент ће  
   бити заказан за први наредни слободни термин. 

 
4. Позивом служби или лично доласком у амбуланту 
 
НАПОМЕНА: Заказивање се врши само у смени када лекар ради. 
 
Телефони су објављени на сајту Дома здравља Раковица-  
https://dzrakovica.rs/за-пацијенте/закажите-термин/ 
на линку: списак свих телефонских бројева (сви објекти све службе) 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕГЛЕДА И УСЛУГА  
 
На основу Извештајно-планских табела, Дом  здравља Раковица је у периоду јануар-
децембар 2021 године,  успешно извршио планирани број укупних прегледа и услуга 
(признатих реализованих фактура) у односу на план за 2021 годину уз одличну 
организацију и прерасподелом посла. 
Укупно извршење установе збирно је 98,31 %. 

 
 
На обим извршених прегледа и услуга није  утицала  пандемија Ковид 19 инфекције, као и 
радна ангажованост свих запослених у Ковид систему.  
Дом здравља је у току 2021 године прилагодио рад пандемијским условима уз добру 
организације рада и предузимању активности на њеном сузбијању. 
Сви запослени здравствени радници Дома здравља су били радно ангажовани у раду 
Ковид амбуланте. Поред наведеног запослени су били радно ангажовани у привременој 
ковид болници „Београдска арена“,у Ковид болници Батајница као и ангожовање 
запослених на пункту за вакцинацију „Београдски сајам“. 

%

104,3

146,5

95,2

80,6

73,2

Терапи.-дијагностичке услуге

Здравствено-Васпитни рад

1221359

25094

1515783

34284

Прегледи ради лечења

774448

192469

581979

742656

131384

611272

Преглед/услуга Извршење План

Укупно прегледи

Превентивни прегледи

Извршење плана рада за 2021 годину

mailto:zakazivanje@dzrakovica.rs
https://dzrakovica.rs/за-пацијенте/закажите-термин/
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Дом здравља је добио признање као и запослени појединачно, од Министарства одбране 
Републике Србије због радног ангажовања у привременој ковид болници „Београдски 
сајам“. 
 

 Реализација прегледа и услуга у COVID амбуланти: 
 
У пероду jануар-децембар 2021. Године, Covid амбуланта са Ренген и лабораторијском 
службом је радио свих 365 дана у години. Дом здравља је тако коципирао  рад да су 
корисници у истом дану прегледани,рађене су им дијагностичке претраге,добијали 
прописану терапију и евентуално упућиавани на виши ниво здравствене заштите. 
Од септембра 2021 године.,у свим Здравственим станицама на одељењима за 
здравствену заштиту деце су отворене амбуланте за децу са симптомима Ковид болести 
где су уједно и тестирани брзим Антигенским тестовима сваког радног дана од 0700 до 2000 
часова као и суботом а недељом у дежурној Здравственој станици. 

  АКТИВНОСТИ У COVID АМБУЛАНТИ 
Изврешење 
01.01.-
31.12.2021. 

  
Прегледи у амбуланти због сумње на  COVID-19 инфекцију - 
укупно (2+3+4+5) 83208 

1100064 Први преглед деце ради лечења 13079 

1100072 Поновни преглед деце ради лечења 3715 

1200039 Први преглед одраслих ради лечења 39575 

1200047 Поновни преглед одраслих ради лечења 26839 

  
Узимање материјала за анализу и тестирање - укупно 
(7+8+9+10+11+12+13) 80753 

L014084 Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр, ЛеФ) 35414 

L20770 
Узимање назофарингеалног и/или орофарингеалног бриса за 
преглед на присуствo SARS-CoV-2 вируса у транспортну подлогу, 
у амбуланти 

31151 

L20771 
Узимање назофарингеалног и/или орофарингеалног бриса за 
преглед на присуство SARS-CoV-2 вируса у транспортну подлогу 
на терену 

570 

L20773 
Узимање узорка крви пункцијом за доказивање присуства 
антитела на вирус SARS-CoV-2, у амбуланти  

  

L20774 
Узимање узорка крви пункцијом за доказивање присуства 
антитела на вирус SARS-CoV-2, на терену  

  

L20777 
Квалитативно одређивaњe IgM i/ili IgG антитела на вирус SARS-
CoV-2 имунохроматографским тестом  

419 

 
L020787 

Узимање материјала (назофарингеални брис, салива и др.) у 
циљу доказивања вирусног Аg SARS – CоV-2 

13199 

L020788 Детекција вирусног Аg SARS – CоV-2 квалитативном методом   

2200038 Пружене услуге Рендген дијагностике за  COVID-19 пацијенте 3425 

1000231 Санитетски  превоз пружен за COVID-19 пацијенте  0 

  Спровођење вакцинације против COVID-19 прва доза 36337 

  Спровођење вакцинације против COVID-19 друга доза 36035 

  Спровођење вакцинације против COVID-19 трећа доза 27977 

  ОСТАЛО   

      

  Укупан број лица прегледан у COVID АМБУЛАНТИ 42609 
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 Вакцинација: 
 

На основу Инструкција Министарства здравља и стручно методолошког упутства Института 
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ у Установи организовано спроводи 
имунизација становништава препорученим вакцинама против Ковида 19. 
Организују се два пункта за вакцинацију један у градском подручју ЗС Лабудово брдо и 
један у рурално сеоском ЗС Ресник као и две мобилне екипе службе кућног лечења као и 
сарадњи са локалном самоуправом спроведена је вакцинација на Мобилном пункту 
(Вакцинални аутобус). 
Напомињемо да су запослени исто тако били организовани и на пункту за вакцинацију 
„Београдски сајам“. 

 
 
Имунизација је спровођена по упутствима: заказани грађани (спискови добијани од Е-
управе),не заказани грађани,запослени и корисници установа социјалне заштите (Домови 
за старе) као и код старих и немоћних грађана где су мобилни тимови Кућног лечења у 
сарадњи и на основу спискова локалне самоуправе-Општине Раковица. 
 

 
 
За период јануар-децембар 2021 године је укупно дато 100.349 доза вакцине против 
Ковида 19. Пунктови су у сваком моменту имали довљне количине вакцина на дневном 
нивоу које рационално планиране. 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА ЗА 2021. година  
 

Страна 17 од 34 

 

P
a
g
e
 
|
 
1
7
 

4. ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ РАДА Дом здравља Раковица 
 

o Циљеви  
- Унапређење превентивне здравствене заштите 
- Унапређење квалитета пружања услуга  
- Повећање задовољства корисника  
- Повећање задовољства запослених 
- Проширење сарадње са спољним сарадницима  

      
           Као равноправни партнер Дом здравља учествује у више значајних пројеката и  
           акција: 

- Пројекат Министарства здравља РСрбије „Финансирање грантовима за унапређење 
квалитета“ 

- У сарадњи са Министарством здравља РСрбије организовани Превентивни 
прегледи лекара свих специјалности са пратећом дијагностиком 
07.08.,08.08.,14.08.,15.08.2021 године. 
 

Дом здравља Раковица је са својим кадром и опремљеним медицинским возилом 
пропратио све манифестације организоване од стране локалне самоуправе - Општине  
Раковица: 
 

- „Раковачко лето-Реснички котлић“ 22.08.2021, “Раковачко лето-филмска пројекција“ 
03.,04., и 05.09.2021.,“Feel Life Open“ 11.09.2021, 20.10.2021. Taкмичење у дечијој 
атлетици, “Улица отвореног срца“ 01.01.2022 године. 

 
 

- Пројекат УНИЦЕФА-а „Подршка и развој Развојног саветовалишта“ 
- Пројекат Европске уније „Подршка ЗУ у борби против Ковида 19,у сврху побољшања 

здравственог система и унапређења људских ресурса“,циљ пројекта је био 
запошљавање 2 доктота медицине, 1 медицинска сестра, 1 административни радник 
и 1 возач сви раде у систему Ковид амбуланте.  

 
o Активности и мере које се спроводе да би се остварили циљеви  
- Унапређење сигурности пацијената и запослених кроз:  

- Спровођење Програма безбедног уклањања медицинског отпада 
- Спровођење еколошког уклањања комуналног отпада 
- Набавка нове заштитне одеће и опреме 
- Набавка савремених средстава за хигијену и дезинфекцију 
- Видео обезбеђење и надзор свих објеката  
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o Унапређење квалитета рада 

- редовно одржавање, реновирање и адаптација простора за рад  
- сервисирање, обнављање и набавка савремене опреме 
- Дом здравља Раковица је,као референтна установа примарне здравствене 

заштите у 2021 године, стручно оспособљавао: 17 доктора медицине, 8 
доктора стоматологије, 1 магистра фармације, 71 здравственог радника са 
средњом и струковном школом. 

- континуирана едукација запослених кроз доступност стручних скупова свим 
запосленима, и кроз специјализације и доедукације. Запослени редовно 
посећују предавања, симпозијуме и конгресе, на којима су са активним 
учешћем. 

 

 
 

- даљи развој информационог система, умрежавање свих објеката, увођење 
електронског картона у све службе, формирање извештаја о раду из 
електронске евиденције...  

- контрола рада од стране начелника и гл.сестара служби и комсисије за 
стручни надзор у установи 

- стална контрола извршења планова, исправног фактурисања услуга 
- рационализација потрошње лекова и санитетског материјала 

 
Промоција здравља и превенција болести  
 

o Промоција здравља 
           -Здравствени радници Дома здравља Раковица редовно организују и спроводе 
здравствено промотивне манифестације у установи (ИЗЛОЖБЕ) којима се обележавају 
датуми из Календара здравља у складу са епидемиолошким мерама.  

- У октобру 2021 је одржано у сарадњи са Средњом занатском школом Петар Лековић 
предавање на тему „Сексуално преносиве болести“ 

- Изложба како рано открити и спречити болести „Превентивни прегледи“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА ЗА 2021. година  
 

Страна 19 од 34 

 

P
a
g
e
 
|
 
1
9
 

VI   ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА  
  

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, контроле стручног рада у 
Дому здравља Раковица у складу са Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова, у Дому здравља Раковица су образоване следеће 
организационе јединице: 
 

1. Служба за здравствену заштиту  деце и школске деце; 
2. Служба за здравствену заштиту жена; 
3. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем и 

здравственом негом и поливалентном патронажом; 
4. Служба за здравствену заштиту радника; 
5. Служба за стоматолошку здравствену заштиту; 
6. Служба за консултативно – специјалистичку делатност; 
7. Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику; 
8. Служба физикалне медицине и рехабилитације; 
9. Служба за правне, економско-финансијске послове 
10. Служба за  техничке и друге сличне послове. 

 
1. СЛУЖБА  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

 
Начелник: др Раде Ружић, специјалиста педијатрије 
Главна сестра: Драгана Марковић, виша медицинска сестра 
Телефон: 011/2321-041 и 011/3052-025 
Адреса: Опленачка 40 
Радно време: од 7 до 20 часова радним данима 

од 8 до 18 часова суботом, недељом и празником 
  

а) Одељење за здравствену заштиту деце,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
        -  Одсек  развојног саветовалишта,  

б) Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине, 
        -  саветовалишта за младе.  

 
 
       2.  СЛУЖБА  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА 
 
Начелник: др Каја Николић, специјалиста гинекологије и акушерства 
Главна сестра: Станојевић Снежана, медицинска сестра 
Телефон: 011/2335-355 и 011/2340-040    
Адреса: Опленачка 40 
Радно време: од 7 до 20 часова радним данима 

од 8 до 18 часова суботом 
 

 
       3.  СЛУЖБА  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА СА КУЋНИМ 
            ЛЕЧЕЊЕМ И ЗДРАВСТВЕНОМ НЕГОМ ПОЛИВАЛЕНТНОМ ПАТРОНАЖОМ 
 
Начелник: Прим. др Славко Мартиновић, специјалиста опште медицине, 
Главна сестра: Марина Ракановић,  медицинска сестра 
Телефон: 011/2335-355   и   011/2335-985   
Адреса: Опленачка 40 
Радно време: од 7 до 20 часова радним данима 

од 8 до 18 часова суботом, недељом и празником 
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            ОДЕЉЕЊЕ  КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
 
Руководилац: др Ђорђе Драшкић, специјалиста опште медицине 
одговорни сестра: Гордана Степановић, медицинска сестра 
Телефон: 011/3593-808 и 011/3052-068 
Адреса: Српских удраних бригада 6 
Радно време: од 7 до 20 часова радним данима 

од 8 до 18 часова суботом, недељом и празником 
 
 
           ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ 
 
Главна сестра: Сузана Миладиновић, виша медицинска сестра 
Телефон: 011/3052-060    
Адреса: Српских удраних бригада 6 
Радно време: од 7 до 14 часова радним данима 

од 8 до 16 часова суботом 
 
       4. СЛУЖБА  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА 
 
Начелник: др Марија Томић, специјалиста медицине рада 
Главна сестра: Љиљана Марковић , медицинска сестра 
Телефон: 011/3054-432 
Адреса: Краљице Јелене 22 
Радно време: од 7 до 15 часова радним данима 

 
 
 

5. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 

 
Начелник: др Небојша Лабовић, специјалиста  
Главни техничар: Саша Ранковић, зубни техничар 
Телефон: 011/3054-417 и 011/3054-418  
Адреса: Краљице Јелене 22 
Радно време: од 7 до 20 часова радним данима 

од 8 до 18 часова суботом 
орална хирургија од 8 до 12 часова суботом 

 
 а) Одељење за дечију и превентивну стоматологију; 
 
            Амбуланте: 

- Основна школа „Иво Андрић“, Ивана Миручина број 38, 
- Основна школа „Коста Абрашевић, Славка Миљковића 83, 
- Основна школа „Бранко Ћопић“ Партизанска број 73, 
- Основна школа „Никола Тесла“, др Миливоја Петровића 6, 
- Основна школа „14 октобар“, Гочка 40, 
- Основна школа „Франц Прешерн“, Станка Пауновића 45, 
- Основна школа „Ћура Јакшић“, Канарево брдо 2, 
- МОЦ „Радоје Дакић“, Мишка Крањца број 17, 
- Средња школа „Петар Лековић“, Вукасовићева 21а 
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б) одељење ортопедије вилица;  
в) одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслих становника; 
г) одсек стоматолошке протетике. 
 
 

6. СЛУЖБА ЗА КОНСУЛТАТИВНО – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
 
Начелник: др Александар Јанковић, специјалиста интерне медицине 
Главна сестра: Весна Чонкић, виша медицинска сестра 
Телефон: 011/3052-000 и 011/3052-074  
Адреса: Српских ударних бригада 6 
Радно време: од 7 до 20 часова 

од 8 до 18 часова суботом 
 

a) одељење  за интерну медицину, 
b) одељење  за оториноларингологију, 
c) одељење  за офталмологију, 
d) одељење за неуропсихијатрију, 
e) одељење за социјалну медицину са здравственом статистиком и информатиком, 

- одсек за медицинску статистику, 
- одсек социјалне медицине и информатике 

 
 

7. СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ, УЛТРАЗВУЧНУ И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ 
 
Одељење: Радиолошка и ултразвучна дијагностика 
Начелник : др Сандра Цветковић, специјалиста радиологије 
Главни техничар: Александар Авакумовић, виши радиолошки техничар 
Телефон: 011/3052-038     
Адреса: Српских удраних бригада 6 
Радно време: од 7 до 19 часова радиолошка дијагностика 

од 7 до 20 часова ултразвучна дијагностика 
од 8 до 18 часова суботом 

 
 
Одељење: Лабораторијска дијагностика 
Начелник : Милан Коцић,  
Главна сестра: Јелена Миленковић, лабораторијски техничар 
Телефон: 011/ 3052-051 
Адреса: Српских удраних бригада 6 
Радно време: од 7 до 20 часова 

од 8 до 12 часова суботом 
 
 

8. СЛУЖБА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 
 
Начелник : др Снежана Илић, спец. физикалне мед. и рехабилитације 
Главна сестра: Александар Маринковић, физиотерапеутски техничар 
Телефон: 011/3054-479     
Адреса: Краљице Јелене 22 
Радно време: од 7 до 20 часова радним данима 

од 8 до 18 часова суботом 
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      9.  СЛУЖБА ЗА  ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
Шеф рачуноводства Живоратка Совтић, економиста 
Руководилац правних, 
кадровских и 
административних послова- 
(и правни заступник) 

 
 
 
Александра Вујовић, дипл. правник 

Телефон 011/3054-000   
Адреса Краљице Јелене 22 
Радно време од 7 до 15 часова 

 
10.СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ 

 
Руководилац службе за 
техничке и друге сличне 
послове 

 
 
Бранислав Рељић, електротехничар 

Телефон 011/3054-000   
Адреса Краљице Јелене 22 
Радно време од 7 до 15 часова 

 
VII  БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Према подацима на дан 31.12.2021. године, укупан број запослених на неодређено 
време а који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања 
износио је 405. 
Од тог броја 99 лекара, 20 стоматолога, 1 фармацеут, 185 медицинских сестара 
техничара, 24 стоматолошких сестара, 8 зубних техничара, 6 здравствених сарадника, 19 
административних радника и 43 техничких радника. У установи ради 34 радника на 
одређено време због замене одсутних запослених и 13 због повећаног обима посла. 
Укупан број запослених на одређено и на неодређено време који се финацирају из 
средстава РФЗО –а износи 435.  
2 запослена се финансира из буџета Дом здравља Раковица и 5 запослених који се 
финансирају средствима ЕУ. 

 

 
 

УКУПАН КАДАР У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ДАН НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ

ТАБЕЛА 6

Број 

запослених на 

неодређено 

време који се 

финансирају 

из средстава 

обавезног 

здравственог 

осигурања

Норматив Разлика

Број 

запосле

них у 

апотеци 

на 

неодређ

ено 

време

Број 

запослених 

на 

неодређено 

време који 

се 

финансирај

у из других 

средстава

Укупно 

запосле

них на 

неодређ

ено 

време

Број 

запосле

них на 

одређен

о време 

због 

замене 

одсутни

х 

запосле

них 

Број 

запосле

них на 

одређен

о време 

због 

повећан

ог обима 

рада

Број 

запосле

них на 

одређен

о време 

који се 

финанис

рају из 

средста

ва РФЗО

Укупан 

број 

запосле

них на 

одређен

о и 

неодређ

ено 

време 

који се 

финанси

рају из 

средста

ва РФЗО

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 99 106 -7 0 99 2 8 8 107

ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ 20 22 -2 0 20 2 2 22

ФАРМАЦЕУТИ 1 2 -1 0 1 1

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ 185 196 -11 0 185 12 6 17 202

СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ 24 26 -2 0 24 1 1 25

ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ 8 8 0 0 8 8

ФАРМ.ТЕХНИЧАРИ 0 0 0 0

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ 6 6 0 0 6 1 1 7

НЕМЕДИЦИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ 19 19 0 0 0 19 1 19

НЕМЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧКИ/ПОМОЋНИ РАДНИЦИ 43 45 -2 0 0 43 4 1 44

УКУПНО 405 430 -25 0 0 405 14 23 30 435
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Запослени стручна спрема у процентима: 
 

 
 
Стручни медицински кадар у свом раду примењује савремену медицинску доктрину,поштују се 
стандарди квалитета и безбедности у пружању здравствених услуга. 
 
 
 
 

VIII  РАДНО ВРЕМЕ 
 
Радно време Дома здравља Раковица  утврђено је Одлуком о радном времену 
здравствених установа чији је оснивач град Београд  („Сл. гласник града Београда“, бр 
51/2011 и 114/2016). 
 
Радно време Дома здравља Раковица је сваким радним даном од 07:00-20:00 
часова, а викендом и празником од 08:00-18:00 часова. 
 
Радно време COVID-19 амбуланте за прихватање пацијената који су фебрилни и имају 
респираторне здравствене тегобе радним данима, викендом и празником је од 07:00- 
22:00 часa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висока 
сс

32,3%

Струковна 
и виша сс

14,6%

Нижа сс

8,5%

Средња сс

52,2%
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IX  СПИСАК ПРОПИСА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕЊУЈУ 
 

- Закон о здравственој заштити  ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019);  
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС", бр. 25/2019);  
- Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 

107/2012, 113/2017-др. закон и 105/2017-др. закон);  
- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник 
РС", бр. 43/2006,112/09, 50/10, 79/11,10/12- др.правилник,119/12- др.правилник и 
22/13 и 16/2018);  

- Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа 
("Сл. гласник РС", бр. 43/2006 и 126/2014);  

- Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 
9 од 5. фебруара 2021, 79 од 6. августа 2021.); 

- Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 
осигурања („Сл. гласник РС“, бр.10/10,18/10,46/10,52/10 80/10, 60/2011-одлука УС, 
1/2013, 108/2017, 82/2019 - dr. pravilnik i 31/2021 - dr. pravilnik);  

- Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите („Сл. гласник РС“ бр. 
123/2021); 

- Уредба о плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник РС", бр. 5/2020, 
11/2020, 52/2020, 88/2020, 62/2021, 69/2021, 74/2021 i 95/2021.);  

- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/07, 54/09, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 95/2018 - autentično tumačenje); 

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019); 
- Закон о буџетском систему ( „Сл гласник РС“,  бр. 54/2009, 73/2010, 1'01/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)  

- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 - dr. zakon);  
- и други законски и подзаконски акти. 
 

Статутом Дома здравља Раковица  уређена је: делатност, унутрашња организација, 
управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора,  као и друга 
питања од значаја за рад Дома здравља Раковица.  
 
Поред Статута, рад  Дома здравља Раковица  је уређен и другим интерним актима:      
  
- Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља 
  Раковица, 
- Правилником о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља 
   на раду, 
- Правилником о стручном усавршавању запослених у Дому здравља Раковица, 
- Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке. 

                                      
 
X  ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА  
 
Подаци о финансијском пословању Дома здравља се на налазе на сајту Дома здравља 
Раковица-  https://dzrakovica.rs/документа/финансијски-извештаји 
 
 
 

https://dzrakovica.rs/документа/финансијски-извештаји
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XI  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  
 
Подаци о јавним набавкама се налазе на сајту Дома здравља Раковица- 
https://dzrakovica.rs/документа/ 
 
 
 
XII  ПОДАЦИ О  ИМОВИНИ И СРЕДСТВИМА РАДА   
 
Сва покретна и непокретна имовина коју користи Дом здравља Раковица је евидентирана у 
пословним књигама Дома здравља Раковица.  
 
На основу решења Градоначелника града Београда број 463-561/15 од 29.01.2015. године 
Дом здравља Раковица је 29.04.2015. године закључио са градом Београдом уговоре о 
давању на коришћење без накнаде непокретности које користи за обављање здравствене 
делатности.  
 
На основу решења Градоначелника града Београда број 463-8435/17-Г од 22.12.2017. 
године Дом здравља Раковица је 11.01.2018. године закључио са градом Београдом уговор 
о давању на коришћење без накнаде за објекат који се налази у улици Опленачка 40, 
здравствена станиоца Лабудово брдо, који користи за обављање здравствене делатности.  
 
Дом здравља  Раковица има у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у 
јавној  својини, обавезе и одговорности утврђене Законом о јавној својини („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016 i 113/2017, 95/2018 и 
153/2020). Дом здравља Раковица  има право и обавезу да имовину у јавној  својини штити 
од оштећења и да је користи у складу са њиховом наменом.  
 
Средства за рад Дома здравља Раковица  обезбеђују на основу  Уговора о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину  
са Републичким фондом за здравствено осигурање, као и других прихода које оствари у 
обављању послова из своје надлежности у складу са законом.  
 
Укупни приходи и расходи Дома здравља Раковица  утврђују се финансијским планом 
Дома здравља Раковица. На финансијски план Дома здравља Раковица РФЗО даје 
мишљење.  
 
Дома здравља Раковица  нема непокретне имовине у власништву,  а покретна имовина 
коју чини: медицинска опрема, немедицинска,  ИТ технологија, набављени су из средстава 
по уговору са РФЗО, из средстава буџета града Београда, из сопствених средстава и из 
донација. Прибављање наведене имовине Дома здравља Раковица извршено је у складу 
са Законом о јавним набавкама и другим важећим законима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dzrakovica.rs/документа/
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Р. Назив 
здравствене 

станице 
Адреса Општина 

Година 
изградње 

Спратност 
Површин

а м2 

Површи
на 

парцел
е 

Број 
катаст
арске 
парце

ле 
Катастарск
а општина 

бр. 

0 1 2 3   4 5 6 7 8 

1. Раковица 1 

Краљице  

Раковица 

  

П+2 1.523 

а 15 

1988/1 
Стара 

Раковица 
Јелене 22 1962 м2 23  

2. Раковица 2 
Краљице 
Јелене 11 

Раковица 
  

П+1 1.004 
а 39 

1986 
Стара 

Раковица 1960 м2 37 

3. 
Канарево 
брдо 

Српских 
ударних 
бригада 6 

Раковица 
  

П+4 3.465 
а 75 

395/1 
Стара 

Раковица 1979 м2 95 

5. 

Нови објекат 
Лабудово 
брдо- почео 
да ради 
16.10.2017. 
године 

Оплeначка 
40 

Раковица 2017 

објекат А 
(П+1+Пк)                                       
објекат Б 
(По+П+1+

Пк) 

2.509,10 м2 4989  

2625/13 Кнежевац 

6. Ресник 
Едварда 
Грига 18 

Раковица 

  
Техничка 
етажа+ 

1.768,87 

а 41 
1694/3

; и 
делов
и на 

1694/2
; 

1733/2
; 

1738/2 
и 

1739/1 Ресник 

1991 Пр+2 м2 19 

            10.269,97 23.809     

 
 

- Лекови, медицински и санитетски материјал  
 

Лекови, медицински и санитетски материјал редовно су се набављали у 2021 години. 
Спроводе се редовне контроле у исправности фактурисања лекова. 
 
ДОНАЦИЈЕ:  лекови донирани од стране РФЗО-а за потребе Ковид амбуланте: 

- Favipiravin таблете 40х200мг (Фармалогист)  300 кутија, 
- Lagevrio капсуле 40х200мг     (Фармалогист)    20 кутија, 

 
ДОНАЦИЈА: лекови донирани од стране Nelt Co doo. За Службу за з.з. деце: 

- Nurofen суспензија 100mg/5ml 120кутија, у вредности 19.470,00РСД.      
                                                                      

Медицински и санитарни потрошни материјал редовно набављан у 2021 години у оквирима 
плана и опредељених средстава РФЗО-а. 
 
Министарство здравља Р Србије је редовно и током целе 2021 снабдевало здравствене 
установе потрошним санитетским материјалом и опремом: једнократним мантилима, 
скафандерима, хирушким маскама епидемиолошким маска, Алкохолом 71%,и средствима 
за дезинфекцију подова и површина. 
 
 ДОНАЦИЈЕ:у медицинској заштитној опреми( хирушке капе 2000 ком, каљаче 2000 ком) 
донирана од стране  Asvel medic media Дому здравља у укупној вредности: 19.200,00РСД 
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- Медицинско-дијагностичка опрема 
Одржавање уређаја и апарата изискује високе финансијске трошкове као и куповина нових. 
Менаџмент као и запослени се труде да кроз рационализацију, редовно одржавање и 
сервисирање одрже квалитет услуге и дужи век трајања опреме. База података о опреми 
од Националног значаја се редовно ажурира. 

 
Слика:Нови дигитални рендген апарат-Канарево брдо 
 
Опрему  коју смо набавили у 2021 години: 
Опрема коју смо набављали у прошлој години углавном се односила за опремање Covid 
амбуланте, пунктова за вакцинацију као и осталих служби по приоритет. 
 
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА: 

- Апарат за мерење притиска 9 ком укупна вредност:28.784,00РСД 
- Пулсни оксиметар 5 ком укупна вредност:33.000,00РСД 
- Фрижидер 1 ком укупна вредност:49.885,00РСД 
- Теренске торбе за лекаре 3 ком укупна вредност:31.764,00РСД 
- Бесконтактни топломер 2 ком укупна вредност:1.175,00 
-                                                                    Укупна вредност С.С.:144.608,00РСД 

 
ДОНАЦИЈА: Дигитални рендген апарат тип Visaris Visio V у укупној вредности: 
15.796.350,00РСД 
 
ДОНАЦИЈЕ: 

- Фрижидер за чување вакцина 1 ком укупна вредност: 50.000,00РСД 
- Фрижидер за чување вакцина 2 ком укупна вредност: 99.980,00РСД 
- OTOSKOP, Riester- 1 ком за Службу з.з, деце вредност: 13.000,00РСД 
- пулсни оксиметар 2 ком за Ковид амбуланту вредност:10.000,00РСД 
- УВ лампе за стерилизацију радног простора 1 ком за педијатрију Лабудово брдо 

вредност: 23.040,00РСД 
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- УВ лампе за стерилизацију радног простора 1 ком за педијатрију Лабудово брдо 
вредност: 25.920,00РСД 
 

           Пројекат „Подршка и развој Развојног саветовалишта“ 
- УНИЦЕФ дидактичка опрема укупна врдност: 6.292,00РСД 
- УНИЦЕФ Лаптоп са пратећом опремом 1 ком укупна вредност: 64.796,00РСД 
- Камера са пратећом опремом 1 ком укупна вредност:9.176,20РСД 
- Бежични телефон 1 ком укупна вредност:2.133,60РСД 
- Клима уређај 1 ком укупна вредност:37.899,01РСД 

                                                                                 Донације укупно:16.138.586,81РСД 
 

- Објекти Дома здравља – инвестициона одржавања и поправке 
Због старости објеката Дома здравља, њихово одржавање захтева сталне поправке 
електричних, водоводних инсталација, а потребни су и други обимни радови у оквиру 
текућег одржавања који се финансирају из сопствених средстава установе. 
 
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА: 

- Радови на замени електро инсталација и електроормана за потребе инсталације 
новог дигиталног ренген апарата на Канарево брду: у вредности  298.720,00 РСД, 

- Израда шахте за воду у објекту Раковица 2 Краљице Јелене 11: у вредности 
108.122,40РСД, 

- Сервисирање инсталација за грејање и хлађење у објекту Лабудово брдо: у 
вредности 597.600,00РСД, 

- Замена на избацивачу кондезата на инсталацијама за грејање у објекту на 
Лабудовом брду:у вредности 99.990.00РСД, 

- Замена оштећеног цевовода у објекту на Канаревом брду: у вредности 251.923,46, 
- Систем за контролу приступа-доласка и одласка са радног места у вредности: 

612.249,00 
-                                                                    Укупна вредност радова: 1.968.784,86РСД. 

 
ДОНАЦИЈА: 

- Канцеларијске столице 5 ком, подни линолеум са испоруком и монтажом за 
патронажу Раковица укупна вредност: 73.243,20РСД 

 
  

XIII  ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  
 

1. Начин и место чувања носача информација  
 
Документација Дома здравља Раковица из претходних година одлаже се и чува у архиви 
дома здравља, у складу са Правилником о канцеларијском и архивском пословању. 
 
Евидентирање аката се врши у деловодном протоколу. 
 
Пословне књиге и рачуноводствене исправе чувају се у оригиналу и на рачунару. 
 
2. Врсте информација у поседу дома здравља 
 
У поседу Дома здравља Раковица чувају се закони и други позитивни прописи који 
регулишу област здравствене заштите и здравственог осигурања, записници са седница 
Управног и Надзорног одбора, комисија и тела, одлуке и уговори.  
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Издавање Записника са седница Управног и Надзорног одбора, као и копија истих неће 
бити омогућено у случају да су седнице биле затворене за јавност, сходно одредбама 
Пословнику о раду Управног  одбора и Пословнику о раду Надзорног одбора.  

 
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја у Дому здравља Раковица је директор односно лице које он посебно овласти.  

 
3. Врсте информација којима дом здравља омогућава приступ 
 
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Дом здравља 
Раковица је дужан да заинтересованом лицу омогући увид или изда копију документа који 
садржи информацију од јавног значаја, уколико је поседује или му је доступна, а односи се 
на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна.  
 
Све информације из овог Информатора којима Дом здравља Раковица располаже, а које 
су настале у раду или у вези са радом,  Дом здравља Раковица ће  саопштити тражиоцу 
информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати 
копију документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или 
ограничење од слободног приступа информације од јавног значаја, као нпр. информација о 
личним подацима, чијим одавањем би се повредило право на приватност одређеног лица 
или друге информације таквог карактера.  
 
Сви подаци о раду Дома здравља Раковица су доступни са ограничењем уколико се исти 
односе на службену и пословну тајну. 
 
Приступ се у начелу омогућава без ограничења, осим у случајевима када су посебним 
законом прописана ограничења Законом о правима пацијената,  односно када су у питању 
подаци везани за здравствено стање пацијената, а који су садржани у историји болести и 
здравственом картону пацијената.  
 
 У вези са правом на увид у медицинску документацију примењују се одредбе Закона о 
правима пацијената и Закона о здравственој заштити. Подаци из медицинске 
документације - протокол и здравствени картон пацијената, спадају у личне податке о 
пацијенту и представљају службену тајну, коју су дужни да чувају сви здравствени радници, 
здравствени сарадници као и друга лица запослена у Дому здравља Раковица. Дужности 
чувања службене тајне здравствени радници, здравствени сарадници, као и друга лица 
запослена у Дому здравља Раковица могу бити ослобођени само на основу писменог 
пристанка пацијента или одлуком суда.  
 
Захтеви који се односе на медицинску евиденцију могу се поднети у писменој  форми у 
складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Сви 
захтеви решавају се на исти начин, поштујући предвиђену законску процедуру. 

 
Поједини подаци и акти представљају пословну тајну.  
 
Под пословном тајном, сматрају се:  

- план физичко-техничког обезбеђења;  
- подаци који се односе на процену имовине;  
- подаци и документација чије би саопштавање неовлашћеном лицу могло да 

штети интересима и пословном угледу Дома здравља Раковица. 
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Документа и подаци који представљају пословну тајну,  трећим лицима може саопштити 
директор Дома здравља Раковица  или од њега овлашћено лице,  у складу са законом и 
Статутом Дома здравља и под условом да саопштавање пословне тајне не наноси штету 
Дому здравља Раковица. 
 
Не сматрају се повредом чувања пословне тајне саопштења података ако се ти подаци 
саопштавају у складу са законом и Статутом Дома здравља Раковица. 
       
Повредом чувања пословне тајне не сматра се ни саопштавање, на седницама Управног 
одбора или Надзорног одбора, оних података који су неопходни ради вршења њихових 
функција.  
                      
Запослени који на седницама Управног одбора и Надзорног одбора саопштава податке, 
који представљају пословну тајну, дужан је да присутне упозори да се ти подаци сматрају 
пословном тајном и да су присутни дужни да то чувају као пословну тајну. 

  
4. Допуштеност аудио и видео снимања у просторијама Дома здравља Раковица. 
 
    Аудио и видео снимање објекта Дома здравља Раковица није дозвољено.  
 
    Изузетак је могућ само на основу писменог захтева и уз сагласност директора.  
 
5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

  
-  Распоред рада појединих лекара, 
-  Услуге које се пружају на терет обавезног здравственог осигурања, 
-  Право на прописивање медицинских помагала, 
-  Право на упућивање у друге здравствене установе вишег нивоа, 
-  Увид у тендерску документацију. 
 

 6. Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 
 
Све информације којима дом здравља располаже а које су настале  у раду или у вези са 
радом дома здравља доступне су јавности, у складу  са Законом осим када се стекну 
услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног 
значаја. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја подноси се Дому здравља 
Раковица писменим путем. Захтев мора да садржи: назив и адресу дома здравља, податке 
о тражиоцу информације, опис информације која се тражи и начин  достављања 
информације. Захтев може да садржи разлоге и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације. Ако захтев не садржи обавезне податке или није 
уредан, овлашћено лице дома здравља ће поучити тражиоца да отклони  недостатке. 
Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, а они су такви да се по захтеву 
не може поступити, дом здравља ће закључком одбацити захтев као неуредан. 
 
Дом здравља је обавезан да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на основу 
усменог захтева тражиоца,  о чему се саставља  записник,  при  чему  се  примењују  
рокови као да је захтев поднет писмено. 
 
Дом здравља  је дужан да у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о 
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, односно да му изда копију тог документа. 
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Ако дом здравља није у могућности да у року поступи по захтеву, дужан је да о томе 
обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана. 
 
Уколико ни у овом року дом здравља не поступи по захтеву,  тражилац може изјавити 
жалбу Поверенику за информације. 
 
Дом здравља ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ 
који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити 
време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид. 
 
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у просторијама дома здравља. 
Уколико дом здравља одбије захтев тражиоца дужан је да донесе образложено решење са 
правном поуком. 
 
Увид у документ који садржи информацију од јавног значаја је бесплатан. 
 
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја је директор дома здравља или друго лице на које он пренесе овлашћење. 
 
Копија документа која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да 
плати накнаду трошкова израде копије и у случају упућивање и трошкове упућивања. 
 
Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада 
Србије. На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су следећи:  
Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:  
нa фoрмaту A3 - 6 динaрa  
нa фoрмaту A4 - 3 динaрa  
Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису: дискeтa- 20 динaрa, ЦД - 35 динaрa, ДВД - 40 
динaрa  
 
Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП 
ПТТ Србиje 
 
Прилог:  
 

- Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја 
- Образац - издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 
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Дом здравља Раковица 
ул. Краљице Јелене бр. 22 
Београд 
                                                               ЗАХТЕВ  
                               за приступ информацијама од јавног значаја   
 
На основу члана 15. ст. 1. Закону о слободном приступу информација од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“, број 120/2004,54/2007,104/2009,36/2010 и 105/2021), подносим 
захтев за давање: 
 1.обавештења да ли поседује тражену информацију;  
 2.увида у документ који садржи тражену информацију;  
 3.копије документа који садржи тражену информацију;  
 4.достављање копије документа који садржи тражену информацију. 
 
Желим да ми се достава информације изврши: 
 1.   поштом; 
 2.   електронском поштом; 
 3.   факсом  
 4.   на други начин____________________________________________________  
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 

- __________________________________________________________ 
- _________________________________________________________ 
- _________________________________________________________ 

              ( навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге 
                податке који олакшавају проналажење тражене информације ) 
 
Тражилац информације : _____________________________________________ 
Адреса тражиоца информације_________________________________________ 
 
У ______________ дана_________. _________године 
 
Напомена: 
Заокруживањем редног броја означите коју врсту захтева имате. 
Заокруживањем назначите на који начин желите да вам се достави информација. 
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Дом здравља Раковица 
ул. Краљице Јелене бр. 22 
Београд 
 

Образац 
издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 

 
 

На основу захтева за добијање информација од јавног значаја који је упутио 
тражилац информација _____________________________, заведен под бројем 
___________ од _______________ године, сходно Закону о слободном приступу 
информација од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 
120/2004,54/2007,104/2009,36/2010 и 105/2021), издаје се копија докумената на којима се 
налазе информације од јавног значаја. 
Висина накнаде нужних трошкова за израду копије и упућивање копије докумената на 
којима се налазе информације од јавног значаја одређена је Уредбом о висини накнаде 
нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налази информација од 
јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/2006). 
 
Копије докумената се издају у броју страна __________ , на формату _________ (А4/А3) 
или у електронском запису___________. 
 
Трошкови упућивања копија докумената се наплаћују у износу од _____________динара/ 
не наплаћују. 
 
Потребно је извршити уплату нужних трошкова за издавање копија докумената на којима 
се налазе информације од јавног значаја у износу од _______________ динара. 
 
Средства остварена од накнада нужних трошкова за издавање копија докумената на 
којима се налазе информације од јавног значаја су приход Буџета Републике Србије. 
 
 
 
    Пружалац информација                                                                 Тражилац информација 
 
    ____________________                                                                   ____________________ 
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XIV  ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
 
Информатор о раду се објављује на интернет страници дома здравља и доступан је 
јавности. 
 
 


