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                            ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА 
                             Београд, Краљице  Јелене 22                                                број:    412 

                           Тел./факс  011 3582842                                                            датум: 20.01.2021. 
                             E-mail: dzrakovica@sbb.rs 

 

ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
Основ за приступ изради Плана здравствених услуга за 2021. годину у Дому здравља 
Раковица, је Упутство за израду планова рада здравствених установа финансираних 
средствима РФЗО-а у 2021. години, (Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић 
Батут“), и у њему наведена законска и важећа подзаконска акта, национални програми у 
здравственој заштити становништва, као и стручно методолошка упутства. План је усаглашен 
са Планом здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 
2018. годину, и реализоване фактуре за период од 01.11.2019. - 31.12.2019. године.  
 
 

1. Организациона структура 
 
У Дому здравља Раковица је установљена огранизациона структура Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији августа 2018. године, а у складу са  Законом о 
здравтвеној заштити (сл.гл.РС 107/05)  и Правилником 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. 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОМ ПРИНЦИПУ 
 
I .  служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине 

 оделење за здравствену заштиту деце  

 оделење за здравствену заштиту школске деце и омладине 
II.  служба за здравствену заштиту одраслих становника 

 оделење опште медицине  

 Covid aмбуланта 

 оделење за кућно лечење и здравствену негу 

 оделење за поливалентну патронажу 
III.  служба за здравствену заштиту жена  
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 
протетеиком и стоматолошком хирургијом 

VI.  служба за консултативно- специјалистичку делатност 

 одељење  за интерну медицину 

 одељење за оториноларингологију 

 одељење за офталмологију 

 одељење за неуропсихијатрију 

 одељење за социјалну медицину са статистиком и  информатиком 
VII.  служба за дијагностику 

 одељење за радиолошку и ултразвучну дијагностику 

 одељење за лабораторијску дијагностику 
 

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

 одељење за правне, кадровске и опште послове: 

 одељење за економско-финансијске послове 

 одељење за техничке и друге послове 

 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ 
 
 
1. здравствена станица РАКОВИЦА 1 - у улици Краљице Јелене бр.22, Раковица ( з.з. одраслих,  

физикална медицина са рехебилитацијом, стоматологија за одрасле и стоматолошка хирургија, 
лабораторија, социјална медицина и мед.статистика са информатиком, з.з.радника са 
консултантима, заједничке службе, управа).  

2. здравствена станица РАКОВИЦА 2 - у улици Краљице Јелене бр.11, Раковица ( з.з. мале и школске 
деце са развојним саветовалиштем и саветовалиштем за младе, патронажа, превентивна 
стоматологија и ортодонција, з.з. жена) 

3. здравствена станица КАНАРЕВО БРДО - у улици Српских ударних бригада бр.6, (з.з. одраслих, 
кућно лечење и нега, Covid амбуланта, з.з. деце мале и школске деце и омладине, з.з. жена, ППС, 
лабораторија, РТГ, ултразвук, консултативно-специјалистичке службе,физикална медицина , општа 
и превентивна стоматологија, протетика) 

4. здравствена станица РЕСНИК - у улици Едварда Грига бр.18, (з.з. одраслих, зз жена са 
психофизичком припремом трудница, зз деце и зз школске деце и омладине, ППС, специјалистичко-
консултативна служба-интерна медицина физикална медицина, лабораторија, превентивна и општа 
стоматологија) 

5. здравствена станица ЛАБУДОВО БРДО- у улици Опленачка бр.40 ( з.з. одраслих, з.з. деце и зз 
школске деце и омладине, з.з. жена са психофизичком припремом, ултразвучна дијагностика, 
лабораторија, ППС, амбуланта интерне медицине  з.з. дечија и општа стоматологија, стоматолошка 
Ро дијагностика-ортопан, централна стерилизација)  

 

1.Радно време 
 

 
Радно време Дома здравља Раковица је ускалађено са закон о раду и препоруком Градског 
Секретаријата за здравство. Радно време је од 7 до 20 часова, одвија се у две смене од 7 до 14,30 и од 
12.30 до 20 часова, смена у 13,30. Први пацијент се заказује за 7,10, последњи за 19,20. Радни сати који 
се преклапају користе се за састанке, административне послове и едукације. Суботом од 8 до 18 часова 
се ради на свим  пунктовима.  У дане дежурства ( недеља, државни и верски празници) од 8 до 18 раде 
Службе за здравствену заштиту одраслих,кућно лечење и за здрвствену заштиту деце и омладине.  

Неке службе и амбуланте због посебних услова у пружању услуга, раде само у једној смени, пре 
подне:медицина рада, хематолошке лабораторије, патронажа. Превентивна стоматологија у школама 
мења смене. 

Covid амбуланта је организована у складу са одлукама Кризног штаба Владе републике РС и 
смерницама Министарства здравља РС као и СМУ-ма Института за јавно здравље „др Милан Јовановић 
Батут“ и обавезујуће мере за организовање оваго типа Амбуланти када је проглашена епидемија 
(зелена,жут,црвеба зона).Радно време је прилогођавано по инструкцијама Министарсва здравља  РС и  
сада ради у режиму свих 7 дана у недљи у времену од 07 часова до 22 часа у две смене. 

У скаду са Законом о правима пацијената посету –преглед могу заказати, а у циљу смањења гужви у 
чекаоницама, времена чекања на преглед и равномерније расподеле прегледа у току радног времена, 
заказују се посете у општој медицини, гинекологији, превентива у педијатрији, у консултативним и 
дијагностичким службама, стоматологији за одрасле. Омогућено је заказивање лично, телефоном 
(фиксни и мобилни број),E-meil  и преко Националног позивног центра, а обавља се сваког радног дана.  
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2. Кадар   

 
 

Укупан број запослених радника који обављају послове за потребе обавезног здравственог 
осугурања,утврђен важећим 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 и 2020 годину нисмо добили. Број запослених на неодређено и одређено време који се 
финанисирају из средстава Републичког фонда по структури је : 111 доктора медицине, 1 фармацеут- 
биохемичар, 194 здравствена 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 стоматоошких сестара, 8 зубних и Ро-техничара са вишом 
или средњом школом.Кадровски план је у складу са Организацијом и систематизацијом радних места ЗУ 
Дом здравља Раковица и бројем уговорених радника са РФЗО-ом. 

Одељењу статистике,соц медицине и информатике придодат је магацин лекова,тако да је кадар ссс 
медицинских сетра 2. 

Морамо исказати неслагање са додељеним нормативима ИЗЈЗ Батут,и смањењу кадра у одређеним 
службама ЗУ.Посебно у Сл. За зз жена где је по новим нормативима скинут 1 спец гинекологије и 
акушерства и 1 медицинска сестра бабица.Сл за зз жена је организована на  4 амбуланте у 4 
Здравствене станице.Број опредељених жена за изабраног лекара за жене 31194,а 21200 корисница 
нема опредељену изјаву или им је изјава истекла ко гинеколога који су отишли у пензију. 

У односу на норматив, присутан је дефицит здравствених радника у области здравствене заштите 
одраслих и у оквиру службе одсека превентивни центар са саветовалиштем за дијабетес, кућног лечења 
и поливалентне патронаже,лабораторијске дијагностике и здравствених сарадника.  
И поред увођења информационог система у пословање установе, број административних радника у 
Дому здравља и по структури и по броју је недовољан за добру организацију рада, обзиром на обимне 
послове набавке, фактурисањa услуга, усклађивањa са сталним променама у легислативи.   

Због разуђене територије, пуно објеката,а посебно изградње објекта на Лабудовом брду (преко 2000 м2) 
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 и сагласнушћу Министарства здравља и 
РФЗО-а. 

 
3.Опрема 
 

 
За 2021. годину је планирано обнављање амортизоване опреме и набавка недостајуће у складу са  
Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности. Опрема ће се набављати према 
материјалним могућностима по приоритетима и плановима набавки служби.  
 

                                           4.Инвестиционо и текуће одржавање 
 
 
Сви објекти захтевају поправке и редовно одржавање. Обављаће се према степену хитности и 
материјалним могућностима.  

. 
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                                                       5. Лекови и медицински материјал 
 
Основ за план лекова, вакцина и санитетског и другог мединског материјала  је  Правилник  о лековима - 
Листа лекова који иду на терет РЗЗО са ценама које ће важити од 01.01.2021., важећи Правилник о 
имунизацији и  реализоване фактуре за период 01.01.2020 до 31.12.2020.,али основ за план лекова и 
медицинског материјала је био Правилник о уговарању здравсртвене заштите...,За 2021 годину по 
Предрачуном РФЗО је наменио средства за лекове Дом здравља Раковица на 10.618.000,00 рсд .  

На основу у извршење Плана лекова 2020 годину и рационалну корекцију плана за исту годину, као и у 
складу са епидемиолошком ситуацијом, План за 2021 је сачиње уз повећање одређених група лекова 
као што су Нискомолекуларни Хепарини,Метотрексат,Прогестерон депо,Халдол депо.Трудили смо се да 
План за 2021 годину буде пажљиво испланиран и буде колико је могуће довољно лекова за неометан 
рад ЗУ. 

Планирамо да у 2020. рационалним прописивањем и строгим придржавањем законских ограничења 
смањимо потрошњу лекова, нарочито прописаних на рецепт. Уведена је контрола правилног 
фактурисања ампулираних лекова који иду на терет Републичког фонда,сваког месеца и након анализе 
исправности ће се спроводити одређена мере за надокнаду средстава у 2021 године. 

Потрошња санитетског материјала мора да остане бар на нивоу 2019., због све већег броја оболења  и 
повреда које се збрињавају у амбуланти или кућним условима. Предрачуном РФЗО је Дом здравља 
Раковица наменио16.580.000,00 РСД за 2021 годину .Мишљења смо да та средства нису довољна 
обзором да тренутна епидемиолошка ситуација захтева већу потрошњу санитетског,лабораторијског и 
ренген материјала,пошто су планиране нове услуге које до сада нисмо имали у Плановима. 

 

Обзиром на то да у примарној здравственој заштити треба да се реши 80% случајева, да се обави сва 
доступна дијагностика пре слања пацијената на консултативне прегледе на секундарни ниво, да се 
обаве планирани општи и циљани превентивни прегледи који захтевају лабораторијске и друге 
дијагностике, не може се очекивати значајно смањење броја услуга у дијагностичким службама, па ни 
потрошња материјала.  

Током  2021. ће се спроводити контрола квалитета рада и рационална потрошње медицинског 
материјала. 

                                                       6. Рад и развој установе 
 
 
У току 2021.године у Дому здравља Раковица ће се обављати редовне активности а у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и инструкцијама релевантних установа:  

 спровођење мера унапређења здравља становништва, превенције и раног откривања фактора 
ризика за хронична оболења, а према Националним програмима Министарства здравља и 
Правилнику о садржају и обиму права РЗЗО, са акцентом на вулнерабилне групације 
становништва. 

 активно учешће у акцијама које спроводи локална самоуправа-Општина Раковица, Секретаријат, 
Министарсва здравља  

 спровођење мера дијагностике, правовременог лечења и рехабилитације према савременим 
доктринама, стручно-методолошким упуствима или Водичима добре праксе, а поштујући 
Правилник о садржају и обиму права, Правилник о листи лекова, помагала....  

 праћење оболевања на територији Раковице, планирање и предузимање активности са циљем 
смањења броја оболелих и броја компликација болести 

 праћење заразних болести и имунизација на територтији општине, праћење и контрола «кућних» 
инфекција, нежељених акцидената код корисника и код запослених. 

 Организовање тимова за масовну имунизацију становништва од Covida 19  

 дефинисање, спровођење и праћење мера рационализације у раду и пословању,  

 дефинисање мера унапређења квалитета рада и њихово спровођење, контрола и праћење кроз 
редован унутрашњи надзор, са посебним акцентом на задовољство корисника и запослених 
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 планирање и реализација стручног усавршавања и унапређења знања запослених,у 2021 години 
ЗУ планира да конкурише код Министарства здравља за недостајуће специјализација и то на 2 
специјализације опште медицине и 1 специјализације педијатрије. 

 континуирани мониторинг и евалуација планираних активности и предузимање одговарајућих мера 
за остварење циља 

 настављање кадровске и функционалне реорганизације у службама са циљем повећања 
ефикасности рада и усклађивања са кадровским нормативима   

 наставаљање  писменог опредељивања корисника за «изабраног» лекара  

 даље развијање информационе мреже,континуирана едукација за имплементацију програма ИЗИС 
и Е-рецепт којима би се смањиле гужве.  

 стална обука за нове софтверске апликације РЗЗО за валидно фактурисање вредности услуга по 
пацијенту, односно дијагнози 

 спровођење буџетског пословања и усклађивање са опредељеним средствима  

 праћење и примена свих предстојећих законских промена. 
 
Основни циљ  менанџмента и запослених као организовање свих активности везаних за тренутну 
епидемиолошку ситуацију за 2021. је: 
 
 

 боље позиционирање установе међу домовима здравља у Београду и Србији, и то  кроз отварање 
према свим спољним сарадницима-постојећим и потенцијалним, 

 повећање задовољства корисника,залагањем Менаџмента  и запослених у ЗУ 

 повећање задовољства запослених дефинисањем и спровођењем поступака за континуирано и 
балговремено информисање и међусобну комуникацију, 

 дефинисањем и спровођењем мера за стално унапређење квалитета рада  ( иновација простора и 
опреме,  едукација запослених, безбедност пацијената..) 

 активно тражење и довођење донатора који би својим донацијама ЗУ обезбедили куповину 
медицинске опреме, инвестционе поправке ит., а са друге стране би се уштеделе паре намењене 
од стране државе, 

 остварен циљ ЗУ је Акредитована на 7 година,постављени циљеви за одржавање квалитета 
у наредних 7 година, 

 унапређење превентиве кроз организовани рад Превентивног цента и Саветовалишта за младе, 
Школе родитељства ,... 

 континуирану реализацију пројектних активности за промоција здравља и здравих стилова живота 
како у установи тако и у локалној заједници па и шире. 
 

7. План услуга 
 
Садржај и обим услуга је  планиран на основу СМУ РЗЈЗ.  

Садржај превентиве  се планира на основу Методолошког упуства, Правилника о садржају и обиму рада 
за 2021;Номенклатури здравствених услуга са изменама  обим-број услуга на основу кадровске  
обезбеђености; обухват становништава  на основу броја опредељених корисника,опреме.Обзиром да 
смо ЗУ примарне здравствене заштите,повећан је број превентивних прегледа и превентивних услуга 
као и услуге здравственог васпитања.Планирана је на основи Осигураних лица а не на укупном броју 
становника. 

Демографија је, на основу кога се ради обухват становништва,  урађена на основу Матичне базе 
Изјава о изабраним лекарима Дом здравља Раковица у ЗИС,база података  важећих изјава РФЗО-
а није се могла узети у обзир јер је базирана само на важећем броју изјава,и било би 
неизводљиво планирати услуге.За одређивање броја корисника над којима се примењујње 
Организовани Сгрининг за рано откривање колоректалног карцинома и Организовани Сгрининг за 
рано откривање,коришћени су укупног броја корисника из Матичне базе ИЗС Дом здравља 
Раковица(са изјавама и без изјава). 

Куратива се планира на основу потреба, односно реализоване фактур за период 01.01.2019.- 31.12.2019. 
и ефективног броја кадра,у границама извршења 100%. 

Уведене и планиране нове  услуге за 2021 годину. 
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Образложење за план рада по службама: 

 Служба за здравствену заштиту деце,школске деце и омладине 

 1003- Предшколска деца: превентивни прегледи планирани у складу са Методолошким упуством, 
извршењем за задати период.Извршење превентиве прегледа је веће зато што је сервер у РФЗО-у 
повлачио Превентивне прегледе са атрибутима вакцине.Куратива и ЗВР у складу са извршењем.У 
зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења. 

1058 - Развојно саветовалиште: прегледи планирани у складу са Методолошким упуством и 
извршењем за задати период. У зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика 
извршења.  

1004 - Школска деца: превентивни прегледи планирани у складу са Методолошким упуством и бројем 
ученика по школама, прегледи и услуге ради лечења у складу са извршењем за задати период. У 
зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења.  

1059 -Саветовалиште за младе: прегледи планирани у складу са Методолошким упуством и 
извршењем за задати период. У зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика 
извршења. 

Сагласан начелник службе. 

1005 - Служба за здравствену заштиту жена 

Превентивни прегледи и услуге планирани у складу са Методолошким упуством, Извршење превентиве 
прегледа трудниц је веће зато што је сервер у РФЗО-у повлачио Превентивне прегледе са атрибутима 
саветовања, прегледи и услуге ради лечења у складу са извршењем за задати период. У зависносто од 
епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења.  

 Сагласан начелник службе. 

1001 - Служба за здравствену заштиту одраслог становништва 

 Превентивни прегледи и услуге планирани у складу са Методолошким упуством,планиран већи број 
Прегледа пре имунизације-вакцинације због планираних активности вакцинације становништва против 
Covida 19   , прегледи и услуге ради лечења у складу са извршењем за задати период. . У зависносто од 
епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења.  

1057 – Центар за превентивне услуге одраслих (са Саветовалиштем за дијабет) 

Превентивни прегледи и услуге планирани у складу са Методолошким упуством,планирана услуга 
Дероскопски преглед,добијен Дерматоскоп од Министарства здравља за преглед становништва.ЗУ Дом 
здравља Раковица нема организовану Службу дерматовенерологије(шифра службе1054) према 
консултацијама са ГЗЗЈЗ Београд услуга је планирана крпз Одсек центра за превентивне услуге 
одраслих. У зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења. 

Сагласан начелник службе. 

1020 – Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање 

Превентивни прегледи и услуге планирани у складу са Методолошким упуством планиран већи број 
Прегледа пре имунизације-вакцинације због планираних активности вакцинације становништва против 
Covida 19  , прегледи и услуге ради лечења у складу са извршењем за задати период. У зависносто од 
епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења. 

Сагласан координатор оделења. 

1012 – Поливалентна патронажна служба 

Превентивне услуге и посете планиране у складу са Методолошким упуством. У зависносто од 
епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења. 

Сагласна главна сестра службе. 

1015 – Лабораторијска дијагностика 
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Услуге ради лечења у складу са извршењем за задати период.Ново планиране услуге за  детекцију 
Covida 19 : L20770,L20771,L20777,L020787 према извештајима Covid амбуланте.Планирана и услуга CRP 
која у предходним Плановима није планирана због рестрикције средстава за лабораторијске 
анализе.Нису планиране услуге анализа:одређивње Фибриногена као и доброг и лошег Холестерола. У 
зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења. 

 Сагласан координатор оделења. 

1016 – Рендген дијагностика и 1017 – Ултразвучна дијагностика 

Превентивни прегледи и услуге планирани у складу са Методолошким упуством, прегледи ради лечења 
у складу са извршењем за задати период планиран већи број услуга ПА плућа због епидемилошке 
ситуације. У зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења. 

Сагласан начелник службе. 

Консултативно – специјалистичка служба 

1008 – Интернистичка служба 

1010 – Офталмолошка служба  

1011 – ОРЛ служба  

1009 – Психијатриска – Неуропсхијатриска служба 

Превентивни прегледи и услуге планирани у складу са Методолошким упуством, прегледи и услуге ради 
лечења у складу са извршењем за задати период. У зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће 
се и динамика извршења.  

Сагласан начелник службе. 

1006 – Служба физикалне медицине и рехабилитације 

Превентивни прегледи планирани у складу са Методолошким упуством, прегледи и услуге ради лечења 
у складу са извршењем за задати период. У зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и 
динамика извршења.   

Сагласан начелник службе. 

1019 и 1050 Служба за стоматолшку здравствену заштиту 

Превентивни прегледи остали у нивоу прошлогодишњег плана, услуге планиране у складу са 
Методолошким упуством, прегледи и услуге ради лечења у складу са извршењем за задати период. У 
зависносто од епидемиолошке ситуације разијаће се и динамика извршења.  

Сагласан начелник службе. 

Одсек социјалне медицине,статистике и информатике 
 ________________________ 
Всмт Горан Степановић Вујошевић 
Руководилац одсека 

                                            
                           
 
                                                                                                         Директор Дома здравља        
                                                                                                                   ______________________ 
                                                                                                                   Прим.др Добрила Васић 
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