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Друга редовна посета 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 као и то да здравствена установа одржава утврђени 
ниво квалитета на основу чега је стекла сертфикат. 

 

 
 

З.У Дом здравља „Раковица“ постоји 69 година 
  

 Сертификат о Акредитацији на максималних 

7(седам)година 2019 године. 
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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,  

 
 

 
 
 

• О Дому здравља Раковица 
           Функционална организација 
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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,Законом о здравственој заштити и 
одлуком Министарства здравља ПСрбије оснивачка права су прента 2020 године на 
Министарство здравља РСрбије. 
Дом здравља Раковица је у Плану мреже здравствених установа које пружају здравствене услуге 
које су финансиране  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 
- оделење за здравствену заштиту деце 
- одсек Развојно саветовалиште 
- оделење за здравствену заштиту школске деце и омладине 
- одсек Саветовалиште за младе 

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

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

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

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

VI.  служба за консултативно- специјалистичку делатност 
- оделење  за интерну медицину 
- оделење за оториноларингологију 
- оделење за офталмологију 
- оделење за неуропсихијатрију 

- оделење за здравствене статистике са магацином лекова и соц медицином са 
информатиком  

- VII.  служба за дијагностику-Ртг,ултра звук и лабораторија 
- оделење за радиолошку и ултразвучну дијагностику 
- оделење за лабораторијску дијагностику 

VIII.  служба физикалне медицине и рехабилитације 
   IX.  служба за заједничке послове 

- одлење за економско-финансијске послове 
- оделење за правне, кадровске и опште послове 
- одсек за техничке и друге послове 
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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

 
Одлуком Градског секретеријата за Град Београд 

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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• 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 Др сци мед Светлана Антић.специјалиста интерне медицине од 22.04.2021. 
o Помоћник директора: Сања Миливојевић дипл правник 
o Главна сестра Дома здравља: Лидија Крушкоња, виша медицинска сестра 

 
I .  Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине  
o Начелник службе: Прим. др Биљана Стевовић Вујовић, 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: Ивана Јовић, медицинска сестра  
o Координатор за кућно лечење и здравствену негу: Др Драгана Перић, специјалиста опште 

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: Биљана Ракичевић, виша медицинска  сестра  

IV.  Служба за здравствену заштиту радника 
o Начелник службе:         Др Марија Томић специјалиста медицине рада 
o Главна сестра службе: Ивана Шишмановић, медицинска сестра  

V.  Служба за стоматолошку здравствену заштиту 
o Начелник службе:       Др Небојша Лабовић, специјалиста дечије и превентивне стоматологије 
o Главна сестра службе: Саша Ранковић, зубни 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 здр зтатистике са маг лекова и соц медицине са информатиком: 

Горан Степановић Вујошевић, струковни медицински техничар у јавном здрављу 

VII.  Служба за дијагностику 
o Начелник службе:  Др Сандра Цветковић, специјалиста радиологије 
o Одговорни техничар: Александар Авакумовић,виши Ро техничар 
o Координатор за лабо дијагностику : Маг фар Милан Коцић, специјалиста медицинске 

биохемије 
o Одговорни техничар:Јелена Младеновић, лабораторијски техничар 

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

 

2021.година 
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• О Дому здравља Раковица 
Рад установе 
 

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 %. 
 

%

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

 
 

 
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“. 
 Дом здравља је добио признање као и запослени појединачно, од Министарства одбране 
РСрбије 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. 
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  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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 Слика:радни састанак у Ковид  амбуланти 

• 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. 
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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. 

 

• 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. 

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 запослених се 
финансира из буџета Дом здравља Раковица и 5 запослених који се финацирају средствима ЕУ. 
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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  

 

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 2020 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 2021 

број  % број  % број % број % 
0-6 год. 7017 7 6265 6 7640 7 7074      7 

7-19 год 16941 17 13872 14 13704 13 12659    12 
20-64 год. 65191 67 64084 65 68950 63 66836    61 

65г.ивише 8603 9 14781 15 18644 17 21665    20 

укупно 97752 100 99002 100 108938 100 107234  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. 
 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 раног 
откривања и спречавања настака обољења. Као и спровођење акција у циљу Промоције 
здравих стилова живота. 
 

• Неки од података медицинске статистике 
Обољења и стања евидентирана у Дому здравља Раковица у 2021.Статистички гледано 
становништво ( у свим популационим групама) Општине Раковица је било обухваћено 
најчешће првим прегледом из следећих група обољења,а условљено епидемијом: 
Болести респираторног система -82.739 епизода болести 
Болести система крвотока- 25.802 епизода болести 
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На следећем приказу можемо видети податке о масовно не заразним болестима које се прате и 
подлежу законској обавези пријављивања. 
 
Шећерна болест- 6789 случаја 
Малигна болест-  4795 случаја 
Исхемијске болести срца-5026 случаја 
Опструктивне болести плућа-5119 случаја 
Душевне болест- 940 случаја 
Видимо да је највећи број пријављених обољења од Шећерне болести,што је иначе тренд 
пораста како у свету тако и код нас. 

 

• Лекови, медицински и снитетски материјал  
Лекови, медицински и снитетски материјал редовно су се набављали у 2021 години. Спроводе 
се редовне контроле у исправност 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 РСрбије је редовно и током целе 2021 снабдевало здравствене установе 
потрошним санитеиским материјалом и опремом: једноктратним мантилима, скафандерима, 
хирушким маскама,епидемиолошким маска,Алкохолом 71%,и средствима за дезифексију 
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 

 

• 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. 
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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: 

- PROMEDIA ,Фрижидер за чување вакцина 1 ком укупна вредност:50.000,00РСД 
- Asvel medic media, Фрижидер за чување вакцина 2 ком укупна вредност:99.980,00РСД 
- Николић Бранислав, OTOSKOP, Riester- 1 ком за Службу з.з, деце вредност:13.000,00РСД 
- VODOPRIVREDA,пулсни оксиметар 2 ком за Ковид амбуланту вредност:10.000,00РСД 
- Slaviamed, УВ лампе за стерилизацију радног простора 1 ком за педијатрију Лабудово 

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

брдо вредност:25.920,00РСД 
Пројекат „Подршка и развој Развојног саветовалишта“ 

- Asvel medic media-УНИЦЕФ дидактичка опрема укупна врдност: 6.292,00РСД 
- Beogradski psihološki centar-УНИЦЕФ Лаптоп са пратећом опремом 1 ком укупна 

вредност: 64.796,00РСД 
- QMS doo,Камера са пратећом опремом 1 ком укупна вредност:9.176,20РСД 
- QMS doo,Бежични телефон 1ком укупна вредност:2.133,60РСД 
- ALKALOID VELEDROGERIJA,Клима уређај 1 ком укупна вредност:37.899,01РСД 
                                                                                 Донације укупно:16.138.586,81РСД 
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• Објекти Дома здравља – инвестициона одржавања и поправке 
Сви објекти Дома здравља, тако да 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 СРДСТВА: 

- 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 Краљицњ Јелен 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-доласк и одласка са радног места.у вредности:612.249,00 
-                                                                             Укупна вредност радова: 1.968.784,86РСД. 

 
ДОНАЦИЈА: 
- Nestle Adriatic S doo,канцеларијске столице 5 ком,подни линолеум са испоруком и 

монтажом за патронажу Раковица укупна вредност: 73.243,20РСД 
 

 

• 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 опремњеним медицинским возилом 
пропратио све manifestacije 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. 
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- 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  
 

o Унапређење квалитета рада 
- редовно одржавање, реновирање и адаптација простора за рад  
- сервисирање, обнављање и набавка савремене опреме 
- Дом здравља Раковица је,као референтна устанива примарне здравствене 

зажтите 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 аактивним учешћем. 
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- 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 
-  

   Редовна посета обухвата проверу усклађености рада здравствене установе са стандардима 
за акредитацију у току трајања акредитације и подразумева увид у рад здравствене установе, 
преглед документације и планова за унапређење квалитета. У складу са тим, редовна 
годишња посета се спроводи у циљу утврђивања начина на који Здравствена установа 
одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла сертификат о акредитацији.  
 

На основу Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење друге редовне 

годишње посете Дому здравља Раковица бр. А-214-11-1/2021 од 08.09.2021. године, рeдoвнa 

пoсeтa je oбaвљeнa 20. септембра 2021. гoдинe oд стрaнe спoљaшњих oцeњивaча. 

 

 

Промоција здравља и превенција болести  
o Промоција здравља 

           -Здравствени радници Дома здравља Раковица редовно је организовао и спроводио 

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 болес „Превентивни прегледи“ 



Извештај о раду Дома здравља Раковица  за 2022годину . 

 

 

                                                                                                              

 
 

 
 
 

Податке за израду извештаја доставили: 
- Сања Миливојевић dipl pra.,помоћник директора 
- Вмс Лидија Крушкоња главна сестра 

 
Одеље. здр статистике, соц                        
 медицине са информатиком      

                                                                           ВД Директор-а Дома здравља Раковица   

           Руководилац оделења                 Др sci мед Светлана Антић 

 Смт у јз Горан Степановић Вујошевић                                         

     
               

 ------------------------------------                        ------------------------------------- 
 

 

 


