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З.У Дом здравља „Раковица“ се за својих 65 година 
постојања  

први пут додељује Сертификат о Акредитацији на 
максималних 7(седам)година. 
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Као први организовани облик здравствене заштите на теририторији општине 
Раковица, Дом здравља je основан, давне 1953 године. 

 
 

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

 

 
Слика бр 2 Новоотворени објекат Д З Раковица – З С Лабудово брдо 16. октобар 2017 године. 
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Поред унапређења и очувања здравља становништва, што је општи циљ рада 
здравствене службе, циљеви  којима се тежи су правовремено информисан и 

задовољан корисник  и  здравствени радник. 
 
 

 

• О Дому здравља Раковица 
Територијална организација 
 
Градска општина Раковица распрострањена је на 4.467ха,а урбанизовани 
део 3.000ха, насеља су разуђена и стално се проширују. 
Дом здравља Раковица се потрудио да обезбеди добру доступност 
здравствене заштите становништву кроз рад у објектима распоређеним на 
целој територији општине: 

• Здравствене станице- 5 бјеката, свака садржи потпуну основну 
делатност примарне здравствене заштите организоване сходно 
„Правилник-у о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима 
здравствене службе“ 
- Раковица I и II, 
- Канарево брдо, 
- Лабудово брдо, 
- Ресник. 

 
 

    
• Амбуланте дечије и превентивне стоматологије у 9школа,  
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• О Дому здравља Раковица 
           Функционална организација 
У  складу са  Законом о здравственој заштити (сл.гл.РС 107/05), од 2007.године, 
оснивач Дома здравља Раковица је Град Београд, Секретаријат за здравство. 
Дом здравља Раковица је у Плану мреже здравствених установа које пружају јавне 
услуге и финансира се из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање 
(из доприноса за обавезно здравствено и социјално осигурање), из средстава 
оснивача и Министарства (буџета Републике), из сопствених прихода насталих 
пружањем ванстандардних услуга (нису покривене обавезним осигурањем) и из 
средстава донације. 
       У Дому здравља Раковица августа 2007.године је установљена огранизациона 
структура на основу Правилника о условима и начину унутрашње организације 
здравствених установа (Сл. Гл. РС", 43/2006) и Правилника о ближим условима за 
обављање здравствене делатности (сл.гл.РС 43/06,112/09 и 50/10,). Дом здравља 
Раковица обавља рад у 9 организационих јединица (служби), од којих су 8 
медицинске и 1 административно–техничка. 
I .  служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине 

- одељење за здравствену заштиту деце 
- одсек Развојно саветовалиште 
- одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине 
- одсек Саветовалиште за младе 

II.  служба за здравствену заштиту одраслих становника 
- одељење опште медицине  
- одсек Превентивни центар 
- одељење за кућно лечење и здравствену негу 
- одељење за поливалентну патронажу 

III.служба за здравствену заштиту жена са Школом родитељства 
IV. служба за здравствену заштиту радника 
V.   служба за стоматолошку здравствену заштиту 

- одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце, школске деце и 
омладине  са ортопедијом вилице 

- одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслих становника са 
стоматолошком протетиком и стоматолошком хирургијом 

VI.  служба за консултативно- специјалистичку делатност 
- одељење  за интерну медицину 
- одељење за оториноларингологију 
- одељење за офталмологију 
- одељење за неуропсихијатрију 
- одсек за социјалну медицину са мед статистиком и информатиком 

VII.  служба за дијагностику-Ртг,ултра звук и лабораторија 
- одељење за радиолошку и ултразвучну дијагностику 
- одељење за лабораторијску дијагностику 
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VIII.  служба физикалне медицине и рехабилитације 
   IX.  служба за заједничке послове 

- одљење за економско-финансијске послове 
- одељење за правне, кадровске и опште послове 
- одсек за техничке и друге послове 

 
 

Редн

и број

од 7-20 

часова

једна 

смена      

7-14.30 

или 12.30-

20

субота    

8-18 

часова

недеља/ 

празниц

и   8-18 

часова

једна 

смена     

7-15 

часова

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

1

2

3

Раковица 1, ул Краљице Јелене бр 22

Раковица 2, ул Краљице Јелене бр 11

Служба физикалне медицине и рахабилитације

Дом здравља Раковица - радно време 2017

Организационе јединице

Служба здравствену заштиту одраслих

Одсек поливалентне патронаже

Служба за здравствену заштиту радника

Служба за стомат. здравствену з.-одраслих

Одсек стоматолошке Rö дијагностике

Одсек лабораторијске дијагностике

Оделење за стомат. здравствену з.-деце

Одсек интерне медицине 2х недељно

Одсе социјалне медицине,статистике и информ.

Заједничке немедицинске службе

Служба за зз деце,школске деце и омладине

Служба за зз жена
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Одсек кућног лечења

ОШ "Никола Тесла" ул Др Миливоја Петровића бр.6

ОШ "Коста Абрашевић" ул 13 октобар бр.38

ОШ "Бранко Чопић" ул Видиковачки венац бр.73

МОЦ "Радоје Дакић" ул Мишка Крањца бр.

ЗЦ "Петар Лековић" ул Вукасовићева 21а

Стоматолошке амбуланте у школама

ОШ "Ђура Јакшић ул Канарево брдо бр.2

ОШ "Иво Андрић" ул Ивана Мичурина бр.38а

ОШ "Франце Прешерн" ул Станка Пауновића бр.45

ОШ "14 октобар" ул Гочка бр.40

Служба за стомат. здравствену з.-одраслих

Оделење за стомат. здравствену з.-деце

Служба физикалне медицине и рахабилитације

Одсек интерне медицине 3Х

Одсек лабораторијске дијагностике

Ресник, ул Едварда Грига бр.18

Служба за зз деце,школске деце и омладине

Служба здравствену заштиту жена

Служба здравствену заштиту одраслих

Одсек поливалентне патронаже

Оделење за стомат. здравствену з.-деце

Одсек стоматолошке Rö дијагностике

Одсек лабораторијске дијагностике

Одсек  Rö и ултразвучне дијагностике

Одсек интерне медицине 3Х

Служба за зз деце,школске деце и омладине

Служба здравствену заштиту жена

Служба здравствену заштиту одраслих

Одсек поливалентне патронаже

Служба за стомат. здравствену з.-одраслих

Канарево брдо, ул Српских ударних бригада бр.6

ЛАБУДОВО БРДО ул Опленачка бр.40

Одсек  офталмологију

Одсек  неуропсихијатрије

Одсек лабораторијске дијагностике

Одсек  Rö и ултразвучне дијагностике

Одсек поливалентне патронаже

Служба за стомат. здравствену з.-одраслих

Оделење за стомат. здравствену з.-деце

Одсек интерне медицине 

Одсек  оториноларингологију

Служба за зз деце,школске деце и омладине

Служба здравствену заштиту жена

Служба здравствену заштиту одраслих
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• О Дому здравља Раковица 
Организациона шема управљања 

 
            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Дома здравља 
 

Управни одбор 
 

Надзорни одбор 

Стручни савет 

Главна сестра Дома здравља 

Kолегијум 

Начелници,Координатори и главне сестре свих служби, Шефови и одговорне сестре свих 

одсека 
 

Медицинске службе (здравствени радници и сарадници) 

 

Немедицинске службе ( админ. и тех. рад) 

 

Служба за з. з. 
деце и омладине                        

Служба за з. з. 
жена                       

 

Служба за з.з. 
одраслих становника 
 
Oдсек опште мед. 
Oдсек кућног лечења 
Одск за превенцију 
Oдсек патронаже 

 
Консултативна служба: 
 
 Oдсек за интерну мед. 
 Oдсек за ОРЛ 
 Oдсек за офталмологију 
 Oдсек за  ментално      
здравље 
 Oдсек социјалне мед. 

 

 

Дијагностичка служба: 

 
 Oдсек за радиолошку и   
ултразвучну дијагностику    
 Oдсек за лабораторијску 
дијагностику 

 

Служба за здравствену 
заштиту радника  

 

Служба за стоматолошку 
здравствену заштиту 

 

Одсек за економске послове 

Одсек за правне послове 

Одсек за техничке послове 

Служба физикалне 
медицине и рехабилитације 

 

Помоћник за немедицинске послове  

и заменик директора 

УПРАВЉАЧКА ШЕМА 

 ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА 
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• О Дому здравља Раковица 
Управљање 
 

o Директор: Прим.др Добрила Васић, специјалиста опште медицине 
o Помоћник директора: Рајка Динић dipl ec 
o Главна сестра Дома здравља: m.sci Славица Коневић, виша медицинска сестра 

 
I .  Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине  
o Начелник службе: Прим. др Раде Ружић, специјалиста педијатрије 
o Главна сестра службе : Драгана Марковић, виша медицинска сестра 

II.  Служба за здравствену заштиту одраслих становника 
o Начелник службе:Прим. др Славко Мартиновић, специјалиста опште медицине 
o Главна сестра службе: Гордана Кулић, медицинска сестра  
o Координатор за кућно лечење и здравствену негу: Др Ђорђе Драшкић, доктор медицине 
o Главна сестра поливалентнe патронажe: Сузана Миладиновић, виша медицинска сестра 

III.  Служба за здравствену заштиту жена 
o Начелник службе:         Др Каја Николић,специјалиста гинекологије и акушерства 
o Главна сестра службе: Снежана Станојевић, медицинска гинеколошко акушерска сестра  

IV.  Служба за здравствену заштиту радника 
o Начелник службе:         Др Светлана Тишма специјалиста медицине рада 
o Главна сестра службе: Љиљана Марковић,струковна медицинска сестра  

V.  Служба за стоматолошку здравствену заштиту 
o Начелник службе:         Др Гордана Лукић, специјалиста опште стоматологије 
o Главна сестра службе: Драгољуб Лукић, стоматолошки Rö техничар 

VI.  Служба за консултативно- специјалистичку делатност 
o Начелник службе : Др Александар Јанковић , специјалиста интерне медицине 
o Главна сестра службе:Весна Чонкић, виша медицинска сестра  
o Руководилац одељења Соц медицине,мед статистике и инф:Горан Степановић Вујошевић, 

струковни медицински техничар 

VII.  Служба за дијагностику 
o Начелник службе:  Др Софија Величковић, специјалиста медицинске биохемије  
o Одговорни техничар: Александар Авакумовић,виши Ро техничар 
o Координатор за Ро и ултра звук: Др Сандра Цветковић, специјалиста радиологије 
o Одговорни техничар:Ивана Дедовић, лабораторијски техничар 

VIII. Служба физикалне медицине и рехабилитације 
o Начелник службе:         Др Снежана Илић, специјалиста физикалне медицине 
o Главна сестра службе: Снежана Станковић, виши физиотерапеут  

 

2019.година 
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• О Дому здравља Раковица 
Кадровска обезбеђеност 
 

           Укупан број запослених радника који обављају послове за потребе 
обавезног здравственог осугурања,утврђен Кадровским планом за 2018 годину је 
435. А укупан број запослених у ЗУ на неодређено и одређено време,утврђено 
Кадровским планом за 2018 годину је 478.Кадровски план за 2019 од стране 
Министарства здравља није сачинјен. 

Број запослених на неодређено и одређено време који се финанисирају из 
средстава Републичког фонда по структури је : 111 доктора медицине, 1 
фармацеут- биохемичар, 194здравствена радника са струковном,вишом или 
средњом школом, 8 здравствених сарадника, 65 немедицнска радника од тог 
броја 20 административних и 45 техничко-помоћних, 22 доктори стоматологије,26 
виших или средњих стоматолшких сестара, 8 зубних и Ро-техничара са вишом или 
средњом школом. 

Због разуђене територије, пуно објеката,а посебно смо у великом проблему због 
недостатак техничко-помоћног особља за послов одржавања хигијене који  се 
решава пријемом на одређено време а финансира се из сопствених прихода Дома 
здравља.  

Запошљавања нових радника ће се обављти у законски предвиђеним оквирима 
као и намеским финацијски средствима опредељеним од стране РФЗО-а.Попуна 
упражњених радних ради одласка у пензију и новоодобрена радна места у складу 
са мишљењем Министарства здравља и РФЗО-а и Уредбом. 

На дан 31.12.2019 године, нормирани број запослених је 443 од  тога броја 408 
запослених који се финансирају из средстава Републичког фонда. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средња сс 

52,2% 
 

Нижа сс 

8,5% 

Струковна и 

виша сс 

14,6% 

Висока сс 

32,3% 
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• О Дому здравља Раковица 
Корисници 
 

          Дом здравља Раковица , као јединој здравственоj установи на општини 
гравитира преко 108.198 становника, са трендом повећања укупног броја 
корисника који живе на другим општинама.  
 

Старосна структура становништва Раковице 1999-2011 год. Попис 2011 
Посматрајући старосну структуру становништва из података пописа  види се да се 
број младих смањује, а број и процентуално учешће старијих становника (преко 65 
година) се знатно повећао, што је сврстало Раковицу у општине са претежно 
старим становништвом. Због тога проширујемо делатност у области здравствене 
заштите одраслих. У пројектованом броју становника за 2019 годину (ради израде 
норматива и планова) млађе старосне групе су у стагнацији а пораст старе 
популације.  

 

старосна 
група 

попис  
1991.г 

попис 
2002.г 

попис 2011.г 
Пројекција 
становништва 
за 2019 

број  % број  % број % број % 
0-6 год. 7017 7 6265 6 7640 7 7271 7 

7-19 год 16941 17 13872 14 13704 13 12654 12 

20-64 год. 65191 67 64084 65 68950 63 66997 61 
65г.ивише 8603 9 14781 15 18644 17 21276 20 

укупно 97752 100 99002 100 108938 100 108198 100 
 

Стагнација наталитета и пораст морталитета условили су у Раковици негативан 
природни прираштај од 1999. године (у Београду од 1992.), а у периоду од 2005. 
до 2007. је био чак нижи од просека за Београд.  
Према показатељима Републичког статистичког завода РС ZA 2016 природни 
прираштај на 1000 становника за Општину Раковица је -1.7, Београд -1.7, број 
умрлих на 1000 становника 11.6, Београд 12.4, просечна старост становника 
Општине Раковица је 42.37,очекивано трајање живота м 73.99 а ж 78.98. 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај о раду Дома здравља Раковица  за 2019 годину . 

 

 

                                                                                                              

 
 

• О Дому здравља Раковица 
Рад установе 
 

Извршење Плана рада установе је позитивно у 2019. год.План пружања 
здравствених услуга је у потпуности испуњен  за 2019 године са 82,0 %. 
(добијено Мишљење РФЗО и ГЗЈЗ).Вредност пружених услуга у потпуности 
покривају средстава уговорених и добијених за за пружене услуге од РФЗО-а, у 
периоду за 2019.год. 
 
Преглед пословања по службама: 
 

Диспанзер-служба План 
2019 

Реализација 
плана I-XII 
2019. 

% 

Предшколски диспа-
нзер са равојним сав. 

116.416 107.969 93% 

Школски диспанзер са 
саветовалиштем за 
младе 

123.739 85.369 63% 

Здр. заш. жена 115.698 100.015 86% 

Здрав.заштита 
одраслих 

829.710 480.996 58% 

Превентивни центар 6.814 1.351 20% 

Кућно лечење 67.960 64.908 96% 

Поливалентна 
патронажа 

21.277 20.248 95% 

Дијагностика 923.152 861.664 93% 

Интерна медицина 53.277 61.357 115% 

Офталмологија 31.513 27.818 88% 

Физикална медицина 245.076 230.779 94% 

ОРЛ 31.730 23.817 75% 

Неуропсихијатрија 20.595 15.013 73% 

Социјална медицина 0 0 0 

Стоматолошка служба 99.869 88.777 89% 

У К У П Н О: 2.761.425 2.240.209 82% 
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У протеклој 2019 години Дом здравља Раковица пружио је 2.240.209  
прегледа и услуга, подаци после реализације фактуре/РФЗО/ у односу на 
план, 10 % је оспорених фактура из техничких разлога. 
Пружено је 739.297 прегледа лекара од тог броја 116.866 превентивних 
прегледа као и ради лечења 619.431 и 1.503.912 звр, дијагностичких и 
терапијских услуга. Бележи се тендеција пораста превентивних прегледа. 
 
 Становник Раковице је током 2019 године је у просеку посетио: 

- Изабраног лекара опште медицине 3,5 пута ради лечења, 
- Специјалисту консултанта 1,6 пута, 
- Стоматолога 1,1 пута, 
- Обави 1,2 радиолошке или уз услуге, 9 лаб анализа, 
- Добије 13 других дијагностичко-терапијских услуга и 
- 2 превентивних услуга. 

 
       ЗУ Дом здравља „Раковица“ је пружалац услуга на примарном здравственом  
       нивоу, па самим тим је стављен акценат за што веће пружање превентивних 
       прегледа и услуга у циљу спречавања и раног откривања обољења. Као и мас- 
       овних акција у циљу Промоције здравих стилова живота. 
 

• Лекови, медицински и снитетски материјал  
 
Лекови, медицински и снитетски материјал редовно су се набављали у 2019 
години. Спроводе се редовне контроле у исправност фактурисања лекова. 
 
Захваљући партнерству између  Дом здравља и фармацеутских кућа, од њих смо 
добили донације у лековима и материјалу.  
 

ДОНАЦИЈЕ ЛЕКОВА И АНАЛИЗА 

Ред бр. Назив Вредност донатор 

1. Accu-chek performa aparat 15 kom+ trake 
(pak50) 4 ком 

25.621,26 ADOC 

2. HBA1C  testovi – 2 kutije 27.099,50 PHOENIX PHARMA 

3. Wellioc Calla Light 20aparata za merenje šećera 35.838,00 PHARMA MAAC 

4.    

6.    

7.    

УКУПНО: 88.558,86   

 
 

 Медицински и санитарни потрошни материјал редовно набављан у 2019 години у 
оквирима плана и опредељених средстава РФЗО-а 
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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. 
Опрему  коју смо набавили у прошлој години: 
 

КУПЉЕНА  МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 

Редни 
бр. назив количина вредност Извор финансирања 

1. Спирометар  1 492.000,00  

2. Дванаестоканални ЕКГ апарат  1 166.800,00  

3. Колпоскоп 1 678.000,00  

4. Инфрацрвена лампа  1 120.000,00  

5. Дигитални рендген апарат зубни са комоrom 1 682.800,00  

6. Гусеничар за инвалидска колица  1 357.940,00  

7 

Покретни медицински сточић  за лекове и 
инструменте- 
 3 

50.400,00 
 

 

 УКУПНО:  2.547.940,00  

 
ДОНАЦИЈА ОПРЕМА 

Редни 
бр. Назив количина вредност Извор финансирања 

1. Testovi za autoklav 100 kom 18.000,00 SUPERLAB 

2. 
Dozator zidni žičani-1 lit, Dozer pumpa za 

flaše od 1 lit i 1/2lit 16 kom 
31.896,00 

 PANSTAR 

3. 
Vakum epruvete Serum 6ml-2500 kom 

Vakum igla 20G (0.9x38mm)-3000 kom 
 63.637,80 LAYON 

4. 
Sleeves Bite Block koji je satavni deo 

ortopana 
 5.993,30 MEDICOM 

     

     

 УКУПНО:  119.527,10  
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Савремен приступ и помоћ у раду са особама са посебним потребама у Дом 
здравља „Раковица“. 
База података о опреми од Националног значаја се редовно ажурира. 
 

• Објекти Дома здравља – инвестициона одржавања и поправке 
 
Сви објекти Дома здравља су стари, тако да њихово одржавање захтева сталне 
поправке електричних, водоводних инсталација, а потребни су и други обимни 
радови у оквиру текућег одржавања (поправка подова моловање, постављање 
изолације, ...) који се финансирају из сопствених средстава установе. 
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ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ 

Назив вредност Извор финансирања 

Подополагачки радови у Дому здравља 
Раковица, у Здравственој станици 
Канарево брдо, Српских ударних бригада 
6, Београд просторије гинекологије (без 
чекаонице) и део ходника и патронажна 
служба и у Здравственој станици 
Раковица, Краљице Јелене 11 просторије 
стоматолошке службе 
 429.000,00 Сопствена средства 

Радови на централном грејању у Објекту 
Канарево брдо, Српских ударних бригада 
6 (поправка пумпе) 
 589.998,00 Сопствена средства 

   

   

УКУПНО: 

1.018.998,00 
  

 
Секретеријат за здравство Град Београд је у потпуности финанцирао санацију и 
реконструкцију просторија Службе физикалне медицине и рахабилитације у ЗС 
Канрево брдо које су у потпуности биле уништене поплавама из 2014 године. 
 

ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ 
Редни 

бр. Назив вредност Извор финансирања 

1. 

Грађевинско-занатски радови, радови на 
електро, водоводним и канализационим 
инсталацијама   

11.465.223,60 
 Секретеријат 

2. 

Радови на текућем одржавању 
инсталација одељења физикалне 
терапије  

4.975.657,98 
 Секретеријат 

3. 

Радови на текућем одржавању фекалне 
и дренажне канализације одељења 
физикалне терапије  

1.693.131,20 
 Секретеријат 

    

 УКУПНО: 
18.134.012,78 
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Просторије Службе физикалне медицине и рехабилитације у Здравственој станици 
Канарево брдо након разорних поплава 2014 године. 
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Након реконструкције и санације простприја 
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КУПЉЕНА  НАМЕШТАЈ СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 

Редни 
бр. назив количина вредност Извор финансирања 

1. 

Набавка намештаја за опремање одељења 
физикалне терапије у објекту Дома здравља 
Раковица ЗС Канарево брдо и канцеларија- 
правне службе, благајне и књиговодства у 
објекту Дома здравља Раковица, Краљице 
Јелене 22 
  555.000,00  

 
     

ДОНАЦИЈА НАМЕШТАЈ 

Редни 
бр. Назив количина вредност Извор финансирања 

1. 
Otirač Alufleksmat (guma/tekstil) sa 

aluminijumskim ramom 1 20.893,46 ФЛОРА КОМЕРЦ 

2. Kvaka i štit- Rimini 10 8.160,00 ЛИБЕЛА ХМБ 

3. 
Vrata za službu ginekologije 

1 
73.944,00 

 БИО САВЕ 
4. Automatska rampa model NICE WIL 4 inv. 

broj 20052 iz 2002. godine 
1 

28.113,00 
ПАРКИНГ СЕРВИС 

6.  kadice za dezinfekciju instrumenata 

 

3 ком 38.880,00 

 

ПРЕМИУМ ГЕНЕТИКС 

7. 
 

Ekološke reljefne tapete za zid u dispanzeru 

za decu- 6,4m2, KJ 11 

 

 4.800,00 

 

ЈОВШИЋ-ПРИНТИНГ 
ЦЕНТАР 

 
Klima, VOX model VSA7-12BE- 

1 
27.990,00 

ЛАЈФ МЕДИК 

 
Sto kompjuterski LATINO svetla sonoma 

1 
9.999,00 

МЕДИКОЛИНЕ 

 Комплетна опрема за Развојно 

саветовалиште 
 545.085,00 

UNICEF in Serbia 

 Orman kartotečni K1-2komada 

 
 43.188,00 

QMS 

 Metalna polica- 2komada, indukciona ploča 

Esperanza-1kom., štampač u boji Canono 

Pixma MG2450 sa dodatnim tonerom-1kom. 

Sterilizacija- Labudovo 

 

 
23.000,00 

 

QMS 

 Ormarić sa fijokama-4 komada i pločast 

materijal sa opremom za dva radna stola 

 

 
33.186,21 

QMS 

 Еколошке рељефне тапете за зид у 

диспанзеру за децу- 6,4м2- 
 4.800,00 

 

ЈОВШИЋ-ПРИНТИНГ 
ЦЕНТАР 

 Новчана средства за куповину 

административне опреме за физикалну  
 30.000,00 

 

HEMOFARM 

 - Donacija univera sa uslugom izrade i 

montaže nameštaja za opremanje odseka 

kućnog lečenja  

 

 
139.973,39 

 

ЕУРОХРАСТ 

 
УКУПНО:  1.032.012,06  
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Возни парк Дом здравља Раковица за потребе лабораторије, кућног лечења, 
превоза пацијената за дијализу и техничке службе је у потпуности обновљен и 
редовно се одржавају и сервисирају. У току 2019 године добијена су средства из 
донације Амбасаде Републике Чешке за куповину једног возила . 

ДОНАЦИЈА ОПРЕМА 

Редни 
бр. Назив количина вредност Извор финансирања 

1. 
ШКОДА ОКТАВИА 

1 
1.720.056,00 

 

Амбасаде Републике 
Чешке 
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• 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  
У јулу месецу 2019 Решењем Агенције за акредитацију ЗУ Дом здравља 
Раковица постао Акредитован Дом здравља на максималних 7(седам) година 
са свим својим службама.Процес за добијање Акредитације је започео 2014 
године,уложено је пуно рада и труда а и уложена су велика сопствена 
средства око 2.000.000,00 РСД. 
 

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

o Унапређење квалитета рада 
 

- редовно одржавање, реновирање и адаптација простора за рад  
- сервисирање, обнављање и набавка савремене опреме 
- континуирана едукација запослених кроз доступност стручних скупова 

свим запосленима, и кроз специјализације и доедукације 
- 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 

 
o Унапређење комуникације међу запосленима и са корисницима услуга: 

      - увођење аутоматске централе где свака картотека и ординација имају 
своју линију, а 2014 су на три пункта: Раковица, Канарево брдо и Лабудово 
брдо уведени теле-инфо пултови за правилно усмеравање позива 
корисника и давање усмених информација корисницима, што је 
резултирало растерећењем рада мед. сестара на шалтерима, а повећањем  
задовољства корисника: 
      - међусобна комуникација запослених мобилним телефонима (200 
бројева у локалној мрежи),      
       - интерна електронска веза и приступ интернету са свих радних 
јединица у установи, 
      - здравственим радницима обезбеђена едукација из вештина 
комуникације,   
      - могућност личног, телефонског,  од 2014. on-line заказивање, као и од 
2016 заказивање преко Националног позивног центра(ИЗИС) посета лекару, 
смањење времена чекања на преглед у чекаоници, смањен притисак на 
лекаре, 
      - могућност телефонског захтева за прописивање редовне терапије, 
добијање рецепата у складу са законом, 
      -    од новембра 2017 је у примени и издавање Е-рецепта. 
       - интернет страница Дома здравља са информацијама за запослене и 
становништво. 
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o Едукација 

На пољу  унапређења стручног и научног рада организовали смо и спровели 
У периоду од јануара до децембра 2019 године запослени здравствени и 
нездравствени радници Дома здравља  посетили су 25 стручних скупова, конгреса, 
симпозијума и семинара који су организовани ван установе у Београду, 
Копаонику, Новом Саду, Златибору, Вршцу, Дивчибарама, Врњачкој бањи.  45 
здравствених радника прошло је различите обуке. Конгрес лекара  на Златибору, 
Дани опште медицине, Конгрес лекара опште медицине, Гинеколошки дани, 
Педијатријски дани, Симпозијум о трудноћи, Сусрети здравствених радника 
примарне здравствене заштите СРбије, Педијатријска школа на Златибору, 
Канцеролошка недеља , Конгрес медицине рада, Симпозијум о Дијабетесу, 
Интресекцијски стручни скипови УМСТПЗЗС, Светски дан гласа, као и друге стручне 
скупове од националног и међународног значаја. У току 2019 године у ДЗ 
Раковица одржана су 2 курса за лекаре и медицинске сестре – техничаре , где су 
полазници поред усвајања теоријских занања стекли и вешине кроз практични 
рад и обуку. Такође ДЗ Раковица је у току 2019 године био домаћин у спровођењу  
18 програма КМЕ ( стручни састанци, решавање писменог теста,) акредитованих 
од стране Здравственог савета Србије. У току 2019 године 10 запослених ДЗ 
Раковица су били аутори акредитованих програма КМЕ. 5 запослених су били 
предавачи по позиву, а 19 запослеинџ су презентовали своја искуства на стручним 
скуповима или и учествовали у радионичарском раду. 
Научноистраживачки рад три запослена  прихваћен је за објаву у Научном 
часопису са СЦИ листе.. 
Сви лекари, медицинске сестре и техничари су похађајући акредитоване програме 
КМЕ сакупили су неопходан годишњи број бодова за продужетак лиценцног 
периода (10- 20 бодова). 
Од изузетног значаја је што је Дом здравља Раковица од 2015 године идејни 
творац и организатор првог симпозијума на нивоу примарне заштите Домова 
здравља Србије и сваке године је организатор.Тако да је и у 2019 години окупио 
око 200 учесника из свих Домова здравља Србије и региона –Република 
Српска,Црна Гора,Северна Македонија тако да ће имати тенденцију да прерасте 
у Међународни симпозијум.Симпозијуми су акредитовани и под 
покровитељством Министарства здравља Републике Србије. 
 

• Промоција здравља и превенција болести  
o Промоција здравља 

           - Здравствени радници Дома здравља Раковица редовно организују и 
спроводе здравствено промотивне манифестације у установи или локалној 
заједници којима се обележавају датуми из Календара здравља. Учествују и у 
акцијама на нивоу Града.  У току 2019. су одржани-обележени: Светски дан борбе 
против ПАС – у сарадњи са школама; Светски дан исхране и Светски дан здравља–
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предавања у месној заједници; Светски дан хране        – у сарадњи са школама; 
Светски дан срца и Светски дан дијабета - као мини базар здравља у локалној 
заједници са скринингом; Светски дан старих – предавања у Клубу пензионера; 
Светски дан подршке дојењу – трибина у установи уз учешће гостију;  
- Учешће на пролећном и јесењем Фестивалу здравља у Дому Омладине. За све 
ове манифестације дизајнирани су и штампани промотивни материјали, 
финансирани из сопствених прихода Дома здравља. 
         -   У 2019 години Д.З. Раковица пружао је подршку свим јавним 
манифестацијама одржаним у организацији локалне самоуправе карневал у 
организацији Општине и том приликом екипе ДЗ  дежурале су у циљу 
збрињавања и пружања прве помоћи учесницима у случају потребе за  тим 
врстама здравствениу услуга. 
              -   Активности Саветовалишта за младе су усмерене ка промоцији здравља 
код школске деце и омладине. Одржавају се интерактивне едукације и 
целодневни семинари у школама, или Дому здравља.  Одржано је 36 радионица 
као и 15 предавања на тему: „Сексуано преносиве болести и ХИВ“, „Злоупотреба 
ПАС“, „Значај физичке активности“, „ Репродуктивно здравље“. 
    -              Школа родитељства је намењена трудницама и њиховој породици. Кроз 
групни саветодавни рад обрађују се теме везане за порођај, негу и развој 
новорођенчета и одојчета, дојење,...  Обавља се и психофизичка припрема 
трудница за порођај (200 трудница годишње),похваљени од стране ГЗЗЈЗ да 
имамо најразвијеније саветовалиште за труднице које се одваја у два објекта у 
Раковици и Реснику. 
-          Превентивне стоматолошке сестре раде промоцију оралног здравља у 

вртићима и школама, у здравственој установи и манифестацима на 
терену,наствљен програм прања зубића у вртићима у сарадњи РТВ Студио Б и 
Дом здравља Раковица, 

-           Промоција здравља и едукација за здрвље је садржај рада сваког 
здравственог радника, нарочито при превентивним прегледима свих 
категорија становништва (жене, деца, одрасли радноактивни и стари, 
вулнерабилне и маргинализоване популације...)  
 
o Превенција болести 
       - Са одраслим становништвом у амбулантном раду су обављени општи 
превентивни прегледи,скрининзи за рано откривање хроничних масовних 
незаразних оболења, специјални прегледи за рано откривање карцинома 
грлића материце, карцинома дојке , карцинома дебелог црева, шећерне 
болести тип 2 , кардиоваскуларних ризика, депресије. 
-    Током 2019 сваког месеца су одржани „Дани здравља-грађанима 
Раковице“по распореду у све четири здравствене станице где су се обављали: 
мерење ТТ, ТВ, БМИ, ТА, вредност шећера у крви, HbA1c,  плетизмографија, 
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спирометрије, аудиометрије као и саветовања а у вези здравих стилова 
живота. 
- Сваке године се обављају превентивни прегледи мале и школске деце у 
циљу откривања поремећаја здравља. 
-    2015 године у објекту З.С. Канарево брдо отворено је Саветовалиште за 
дијабетес у потпуно реновираном и опремељном простор. 

-       у сарадњи са локалном заједницом одржане су здравствено промотивне 
трибине са следећим темама: „Превенција карцинома грлића материце“, 
„Превенција колоректалног карцинома“, „Превенција дијабетеса“. Велика 
заинтересованост грађана Раковице резултирала је и великом посећеношћу. Том 
приликом сви заинтересоване грађанке добиле су ваучере за бесплатне  клиничке 
и мамографске прегледе у ДЗ Раковица.У оквиру од сваке теме обављени су и 
саветовања учесника. 
-       у сарадњи са Министарством здравља Р Србије, организован је низ 
превентивних активности у спречаванју настанка болести и том приликом су 
рађени следећи прегледи: провера гликемије,мерење ТА, мерење БМИ, екг, 
скриниг тест ризика на Дијабетес, УЗ-абдомена,ПАП-а тест,мамографија,провера 
вида,тумор-маркери,липидни статус. 
 
 
 

o Рад са вулнерабилним, маргинализованим групацијама, као и 
становништвом погођеним елементарним катастрофама: 
    - Посебни програм превентивне здравствене заштите становника у 
ромским насељима, траје од 2013. и то кроз: активни надзор над заразним 
болестима (шуга, вашљивост, болести прљавих руку...); едукативне 
радионице (50 радионица годишње); превентивни прегледи и редовна и 
ванредна имунизација на терену које спроводе Служба за зз деце и 
омладине и ППС.   
- Бесплатни прегледи за професионалну оријентацију ученика са 
посебним потребама за упис у средњу школу - Занатски центар Петар 
Лековић. Поводом обележавања светског дана „Оралног здравља“ одржано 
је предавање и изложба радова  деце са посебним потребама.Посебно су 
осмишљена предавања са темом „Сексулно преносиве болест“. 
- Пружање бесплатне здравствене заштите становницама Сигурне куће, 
као пригодне новогодишње пакетиће за децу . 

o Сарадња са партнерима: 
      Остварена је добра сарадња: 

-                са општинским телима задуженим за помоћ становништву и Црвеним 
крстом Раковице: обезбеђени потребни лекови, хигијенски пакети и друга 
помоћ за ромско и социјално угрожено становништво... 
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-                Пројакат ДЗ Раковица РТВ Студио Б и Стоматолошки факултет у 
Београду „ После јела треба зубе прати“ који се спроводио по вртићима 
Општине Раковица и траје већ 3 године, као „Недеља оралног здравља“ у СЗШ 
„Петар Лековић“ . 

-                са партнерима школама и вртићима у Раковици у спровођењу 
промотивних и едукативних активности 

-                са локалним медијима: новинари часописа Раковица редовно 
извештавају о дешавањима у Дому здравља, 

-                 са струковним школама: Дом здравља је наставна база за област 
промотивно-превентивног рада за Високу струковну школу из Земуна, и за 
Високу школу струковних студија Милутин Миланковић, 

-               Дом здравља је као референтна здравствена установа обавио стручно 
оспособљавање великог броја младих здравствених радника свих профила: 
доктора медицине и стоматологије(21), вишег(18) и средњег(43)  медицинског 
кадра. 

• Неки од података медицинске статистике 
Обољења и стања евидентирана у Дому здравља Раковица у 
2019.Статистички гледано становништво ( у свим популационим групама) 
Општине Раковица је било обухваћено најчешће првим прегледом из 
следећих група обољења: 
Болести респираторног система -24699 епизода болести 
Болести урогениталног система- 11541 епизода болести 
Болести органа за слух и вид    -10053 епизода болести 

   

На следећој табели можемо видети податке о новооткивеним масовно не 
заразним болестима које се прате и подлежу законској обавези пријављивања. 

 
 

MАСОВНЕ НЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

  МКБ 
19-99 
год 

0-18 
год УКУПНО: % 

на1000 
ста. ранг 

1 Малигне неоплазме 1425 9 1434 18,25 13,25 III 

2 ШеЋерна болест 2232 9 2241 28,52 20,71 I 

3 Психозе  382 6 388 4,93 3,58  

4 Болести зависности 147 3 150 1,90 1,38  

5 Коронарне болести 1167 0 1167 14,85 10,78  

6 Опстру. болести плућа 1671 302 1973 25,11 18,23 II 

7 Инсуфицијенција бубрега 503 0 503 6,40 4,64   

  УКУПНО: 7527 329 7856 100     
 

Видимо да је највећи број пријављених обољења од Шећерне болести,што је 
иначе тренд пораста како у свету тако и код нас. 
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Стопа умрлих на 1000 становнока према подацима РЗС је 11.6 а за Београд 
12.4. Према узроку смрти највећи број је из групе болести кардиоваскуланог 
а затим следе болести малигних неоплазми. 

• ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ  У ДОМУ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА 
 
      Свака особа има право да буде квалитетно здравствено збринута уз што 
мање непријатности и при томе да то што мање кошта.Како трошкови 
пословања у здравству показују тенденцију сталног пораста, задовољство 
корисника је директно зависно од квалитета здравствених услуга. Од 
медицинских радника се тражи максимална одговорност, а како би то 
уопште било могуће они морају имати одговарајуће услове за рад.Један  од 
услова како се подиже квалитет здравствених услуга је ефикасан и поуздан 
приступ медицинској документацији. Главну улогу у комуникацију имају 
савремени информациони системи у здравству, док основ савремене 
двосмерне комуникације чини интернет. 
      Циљ е-здравства је елиминација папира као медијума, могућност 
бележења података о пацијенту у електронској форми као и брз и ефикасан 
приступ информацијама преко рачунарске мреже. На овај начин је 
превазиђена  удаљеност, као и значајно смањени трошкови који су у вези са 
простором и временом, што је изузетно значајно у тренутку када је буџет  
веома ограничен. 
    Пристип информацијама преко интернета  има огроман значај у процесу 
едукације здравствених радника и корисника, самим тим што су „отворена 
врата“ најновијим подацима из области здравствене делатности и 
менаџмента у здравству, такозваним „ базама знања“. 

- ПРЕДНОСТИ  
     Квалитетна и ефикасна рачунарска мрежа се састоји од групе хардверских 
компоненти које су повезане одређеном комуникационом опремом и 
одговарајућим софтвером. На овај начин подаци постају централизовани, 
што обезбеђује њихову адекватну заштиту у односу на папирне верзије, како 
би им се брзо и поуздано приступило. Електронски картон онемогућава 
дупло издавање рецепата, смањује могућност лекарске грешке 
преписивањем неадекватних лекова, пошто аутоматски даје упозорење за 
лошу  комбинацију. 
      Оно што је у плану  је да се упути  електронски шаљу лабораторијама и 
специјалистичким службама, а извештаји са подацима истим каналима шаљу 
назад изабраним лекарима. На овај начин је електронски картон 
комплетиран. Овакве информације имају огроман значај, јер се њиховим 
анализирањем долази до поузданих информација  које би медицинским 
радницима помогле у подизању квалитета здравствених услуга, јер  се 
прецизно може  утврдити проблем.Ови подаци дому здравља помажу да на 
ефикасан начин планира трошкове, људске ресурсе као и остала средства. 
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      Интернет сајт установе пружа додатне информације крајњим 
корисницима, а некада омогући и одређене услуге. Преко сајта пацијенти 
могу да се информишу о распореду рада својих изабраних лекара, 
превентивним прегледима које могу да обаве у дому здравља, могу да 
добију савете за здрав начин живота, као и да поставе питања која се тичу 
њиховог здравља. На овај начин и особе са посебним потребама могу 
приступити потребним информацијама. 
       Имплементација информационих апликација је апсолутно 
поједностављена, самим тим јер нема потребе за инсталирањем додатних 
програма. Здравственим радницима је потребан само веб браузер  и  
интерна обука како би користили једну заједничку апликацију. На овај начин 
није потребна додатна едукација, јер је коришћење апликације врло слично 
начину на који се претражује интернет. 

- ПРЕДУСЛОВИ 
      Предуслов имплементације информационог система је набавка 
одговарајуће опреме (сервера, радних станица, комуникационе опреме, 
стампача, софтвера...) и одговарајуће заштите истог. Неопходна је едукација 
здравствених радника само до нивоа корисника. Трошкови за овако велики 
пројекат су увек велики на почетку, али су резултати врло опипљиви. 

- ЦИЉЕВИ 
     Циљеви  увођења овог система су да здравствена установа постане брз и 
квалитетан сервис, самим тим би се исте ојачале умрежавањем у заједнички 
информациони систем. На тај начин би приступ  информацијама био 
квалитетан и правовремен. На овај начин је унапређен читав систем 
здравствене заштите. 
 

- РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ДОМУ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА 
      Информациони систем у Дому здравља Раковица је почео  да се развија 
2007 године, увођењем рачунарске опреме за евиндентирање пружених 
услуга и њихово фактурисања у апликативном софтверу HEAT добијеном од 
РЗЗО. Скромним сопственим средствима и донацијама  обезбеђен је по 
један компјутер за сваку делатност у свакој здравственој  станици.  Мрежа 
није постојала па су се фактуре прикупљале са пунктова и спајале за слање.  
 
      Дом здравља Раковица је 2009. године добио могућност да као један од 5 
домава здравља у Беогару спроведе пилот пројекат имплементације нове 
мрежне апликације за медицинску евиденцију HELIANT.  У оквиру пројекта 
добијена је опрема за радне јединице и мрежу, извршено умрежавање у 
оквиру и између здравствених станица. Добијени персонални рачунари са 
пратећом опремом су инсталирани у ординације и шалтере службе опште 
медицине, и почео је да користи и електронски картон. Опрема за друге 
службе је постепено набављана и инсталирана.  
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       У оквиру пројекта DILS крајем 2011. је обезбеђена недостајућа опрема, 
унапређење мреже и унапређење здравственог софтвера и за Дом здравља 
Раковица.   
 
       Утврђеним планом током 2011. и 2012. су инсталиране радне јединице у 
у све службе и  уведен електронског картон код свих изабраних лекара. 
Упоредо са тим је обављена и  обука запослених  за рад са електронским 
картономом, а ради уштеде обуку су радили запослени из службе Социјалне 
медицине,статистике и информатике. Током 2018 године су константне 
едукације о променама у раду е-здравства. 
 

     До краја 2015 године све службе Д.З.Раковице су комплетно  интерно 
умрежене у јединствени инфомациони систем. Следећа фаза је умрежавање 
Д.З.Раковица у јединствени информациони систем из мреже здравствених 
установа Београда и Србије. У овом тренутку установа је преко портала 
повезана са РФЗО-филијала Београд ради обраде фактурисаних услуга.  
     2012 је имплементиран нови књиговодствени програм у Економско-
правној служби, планира се и унапређење програма за кадрове. 
      До децембра 2018. у потпуности је инсталарано и умрежено  202 
персонална рачунара са пратећом опремом, у пет здравствених станица,  9 
школа. У  немедицинским службама има још 16 е-радних јединица.Током 
протекле године инсталирани су е-читачи за е-картице здравственог 
осигурања(КЗО) . 
      У јуну 2016 Дом здравља Раковица је интегрисан у заједнички 
информациони програм. Програм ИЗИС потпуно интегрисан у ЗИС Дом 
здравља Раковица у потпуности.Системом обухваћени сви изабрани 
лекар,специјалист као и дијагностички апарати на које се може заказивати. 
      Од новембра 2017 године заживео је још један интенгрисан програм Е-Rp 
који омогућава издаванје електронског рецепта,што има за циљ 
рационализацију и смањење гужви у амбулантама. 
      Због обимности електронске опреме, Дом здравља улаже велике напоре 
у финанцијском смислу да би систем функционисао. Дом здравља је уложио 
велика средства за куповину још два сервера да не би долазило до загушења 
и застоја процеса рада. 

           У зависности од могућности електронска опрема се обнавља, али су велика         
финасијска средства троше за њихово сервисирање и одржавање. 
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Рачунарска опрема 

Редни 
бр. назив количина вредност Извор финансирања 

1. Рачунари (98 комада)  2.370.100,00 Секретеријат за здравство 

 Мултифункционални штампач 1 129.900,00 Секретеријат за здравство 

 Укупно:  2.500.000,00  

 Рачунарска опрема  596.452,40 Сопствена средства 

 Набавка компјутерског софтвера  1.342.477,20 Сопствена средства 

 Notebook рачунар  75.990,00 Сопствена средства 

 Wireless router-2kom.; Wired router 1 44.820,00 Сопствена средства 

 
Меморија SODIMM- 1ком.; Hard 
disk SSD 1 

10.465,00 
 

Сопствена средства 

 Укупно:  2.040.204,00  

 Таблет 6 58.500,00 ГЗЗЈЗ 

     

 

Податке за израду извештаја доставили: 
- Рајка Динић dipl ecc,помоћник директора за немедицинска питања 
- Сања Миливојевић dipl pra.,јавне набавке 
- Славица Коневић вмс,главна сестра Дом здравља Раковица 

 
Одсек соц.медицине, статистике                        в.д.Директор Дома здравља Раковица 
            и информатике      

                     

           Координатор одсека                 Прим. др Добрила Васић 

 Всмт Горан Степановић Вујошевић                                         
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