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Законску и стручно медицинску  основу за израду плана  рада  Дома здравља  Стари  град    као 
установи примарне здравствене заштите која се финансира средствима РФЗО -а  у 2о16.години 
чине 

• Закон о здравственој заштити Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 107/05, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 ,93/14 , 96/15)  

• Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС” бр. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 
119/12 и 99/14,123/14 и 126/14)  

• Уредба о Плану мреже здравствених установа у Републици Србији („Сл. гласник РС”  
бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 и 37/12 и 8/14) 

• Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник РС” бр. 43/06, 112/09, 
50/10, 79/11, 10/12, 119/12 и 22/13) 

• Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа („Сл. 
гласник РС” бр. 43/06) 

• Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите („Сл. гласник РС” бр. 119/12) 

• Правилник о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, 
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Сл. гласник РС” бр. 59/12) 

• Правилник о утврђивању цена здравствених услуга које се пружају на примарном нивоу 
здравствене заштите („Сл. гласник РС” бр. 76/13) 

• Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 
осигурања и о партиципацији за 2014. годину  („Сл. гласник РС“ бр. 1/15) 

• Правилник о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за 
превенцију и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања („Сл . гласник РС“ бр. 12/12) 

• Правилник о медицинско-техничким помагалима („Сл. гласник РС” бр. 52/12, 62/12 - 
исправка, 73/12 - исправка, , 1/13 измена и допуна , 7/13 - исправка, 112/14, 114/14-
исправка и 18/ 15)  

• Национални програм раног откривања карцинома дојке („Сл. гласник РС” бр. 73/13) 
• Национални програм раног откривања карцинома грлића материце („Сл. гласник РС” бр. 

73/13) 
• Национални програм раног откривања колоректалног карцинома („Сл. гласник РС” бр. 

73/13) 
• Правилник о имунизацијама и нацину застите лековима ((„Сл. гласник РС” бр. 

25/13,63/13,99/13,118/13,65/14 и 32/15)  
• Правилник о уговарању са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за 

њихов рад за 2016. годину (Службени гласник Републике Србије 110/15 ) 

• План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину за 
Републику Србију (по усвајању) 
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• Друга општа акта РФЗО која дефинишу права осигураних лица у области обавезног 
здравственог осигурања.  

Наведеним законским и другим важећим подзаконским актима, утврђено је да свака 
здравствена установа има свој годишњи план, усаглашен са Планом здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2016. годину, чијим извршењем 
здравствена установа обезбеђује средства за своје функционисање. 

I ОПШТИ ПОДАЦИ 
Седиште Дома здравља "Стари град" је у Београду, Улица Симина бр. 27 . Општа акта Дома 
здравља усаглашена су са изменама и допунама Закона и других прописа донетих на основу 
Закона. Од стране Градске управе – Секретаријата за здравство града Београда добијена је  
сагласност на Статут Дома здравља " Стари град" којим је у складу са законом, утврђена 
делатност и унутрашња организација Дома здравља.  

    

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДОМА ЗДРАВЉА 
Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, а у складу са 
Статутом Дома здравља „Стари град“, организациона структура је следећа: 

1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са Центром за 
превентивне здравствене услуге, кућним лечењем и негом и Поливалентном 
патронажом, која је организована функционално кроз одсеке и одељења на следећи 
начин: одељење за здравствену заштиту одраслих становника са одсеком – центар 
превентивне здравствене услуге, одељење кућног лечења и неге и одељење 
поливалетне патронаже. Поред Здравствене aмбуланте опште медицине у централном 
објекту, Симина 27 постоје и истурени објекти- Здравственe амбуланте: Риге од Фере 
9, Топличин венац 29, Дубровачка 26, Венизелосова 1, Косте Стојановића 2, 
Влајковићева 23, Ординација ЕМС Kраљице Наталије бр 56 

2. Служба  за здравствену заштиту жена која у свом саставу има одељење за 
здравствену заштиту жена у оквиру кога је одсек за Саветовалиште за труднице и 
породиље 

3. Служба за здравствену заштиту деце  са Саветовалиштем за младе која је 
функционално организована на следећи начин: одељење за предшколску децу са 
одсеком за праћење развоја деце и одељењем за школску децу са одсеком 
Саветовалиште за младе  

4. Служба за дијагностику која  у свом саставу има одељење за лабараторијску 
дијагностику у Симиној 27 са одсеком са лабараторијску дијагностику Џорџа 
Вашингтона 19 и одељење за радиолошку и ултразвучну дијагностику Симина 27 

5. Служба за Специјалистичко-консултативнe делатности која је функционално 
организована кроз  одељења и одсеке на следећи начин: одељење физикалне 
медицине и рехабилитације, одељење интерне медицине, одељење 
оториноларингологије, одељење офталмологије, одељење психијатрије-менталног 
здравља, одељење социјалне медицине и заједничких медицинских послова са 
одсеком  за ампулиране лекове и одсеком за централну стерилизацију и медицински 
отпад. 
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6. Служба за здравствену заштиту радника која у свом саставу има Одељење 
медицине рада у Џорџа Вашингтона 19 са одсеком за пловни и друмски саобраћај и 
одсеком за безбедност и здравље на раду и израду акта о процени ризика на 
радномместу и радној околини.  

7. Служба за стоматолошку здравствену заштиту организована је функционално и 
просторно на следећи начин: 

1. Одељење за дечију и превентивну стоматологију  ул. Симина бр 27 
- Ординација „Прва београдска гимназија“   ул. Цара Душана бр. 61  
- Ординација „Вртић Скадарлија“  ул. Далматинска бр. 1    
- Ординација „ЕТШ Никола Тесла“  ул. Краљице Наталије бр. 31    
- Ординација „Правно пословна школа“ ул. Светогорска бр. 48    
- Ординација„ О.Ш. Краљ Петар I“  ул. Маршала Бирјузова бр. 43    
- Ординација „Прва економска школа“ ул. Цетињска  бр. 5-7  
- Ординација „О.Ш. Вук Караџић“  ул. Таковска бр. 41   
- Ординација „О.Ш. Браћа Барух“  ул. Браћа Барух бр. 12   
2. Одељење опште стоматологије са ноћним и хитним пријемом Обилићев венац 

бр. 30 
    

8. Служба за немедицинске послове  организована је функционално кроз одељења на 
следећи начин : Одељење за правне, кадровске и опште послове , Одељење за 
економско-финансијске послове и Одељење за техничке послове. 
   

III КОРИСНИЦИ 
Дом здравља „Стари град“ је први у Србији по проценту регистрованих осигураника што 
је узето у обзир приликом планирања кадра од стране Дома здравља, а према Упутству за 
израду планова рада здравствених установа примарне здравствене заштите 
финансираним средствима РФЗО-а у 2016. (Институт за јавно здравље Србије, 2015. год.) 
Број опредељених грађана за лечење у Дому здравља је знатно већи од броја становника 
општине Стари град. Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање   
укупан број регистованих лица који има изјаву о изабраном лекару за новембар месец 
2015.године je 87038 што износи 163.10 % у односу на број осигураника (53365). Ова 
разлика је настала  као последица тога што Дом здравља "Стари град" обезбеђује 
здравствену заштиту не само становницима општине Стари град већ и великом броју 
грађана са читаве територије Београда који су се определили за наше изабране лекаре.  
 
IV КАДРОВИ 
Са стањем на дан  31.12.2015. године у Дому здравља „Стари град“ радило је укупно 391 
запослених радника на неодређено време. Од тог  броја је 386  оних који се финансирају из 
средстава обавезног здравственог осигурања и то следеће структуре: 90  доктора медицине,11 
доктора стоматологије, 3 фармацеута,180  медицинских сестара, 13 стоматолоских сестара, 3 
зубна техничара, 6 здравствених сарадника, 27 немедицинских административних радника и 53 
техничка/помоћна радника. Број запослених на неодређено време који се финансирају из других 
средстава је 5 од ко јих   је 1 медицински сарадник- фармацеут,1 доктор стоматологије,1 
стоматолошки техничар и 1 стоматолошка сестра и 1 спремачица. На дан 31.12. 2015. као 
технолошки вишак је проглашено 45 запослених од укупно 48 из Службе за стоматолошку 
здравствену заштиту, па тај број није ушао у укупан број запослених. Радни однос није 
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прекинут за 1 доктора стоматологије,1 стоматолошку сестру и 1 стоматолошког техничара који 
су на дугом/породиљском боловању. По завршетку истог, радни однос ће се и за та 3 запослена 
прекинути.  

У текућој години запослени Дома здравља су на следећим специјализацијама:   
неуропсихијатрија - 1, општа медицина – 3 , медицинска биохемија 1, и дечја превентивна 
стоматологија -1 специјализација. Оне се планирају на основу сагледавања динамике одлазака у 
пензију одговарајућих специјалиста  и норматива кадра за одређене здравствене делатности. 
План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома 
здравља „Стари град“ на основу предлога плана од стране Стручног савета наше установе 
усваја Управни одбор Дома здравља. Одлазак на континуирану медицинску  едукацију, 
конгресе, симпозијуме и друге стручне скупове, планира и прати Стручни савет Дома здравља. 

 
V РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА 
Радно време Дома здравља „Стари град“  је од 7,00  до 20,00 часова, а суботом, недељом и 
празником од 8,00 до 18,00 сати. У Дому здравља недељом и у дане државних и верских 
празника раде следеће службе у 2 смене: једна лекарска екипа у амбуланти и једна на терену за 
одрасло становништво, служба за здравствену заштиту деце и екипа за пружање интервенција 
(у амбуланти и на терену), док екипа кућног лечења и патронажа раде у једној смени. 

У Служби за стоматолошку здравствену заштиту на одељењу опште стоматологије са ноћним и 
хитним пријемом - Обилићев венац бр. 30 пацијенти се примају непредкидно од 0 – 24 часа за 
хитне интервенције током целе године. 

 
VI ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПЛАН НАБАВКЕ  
Предлог програма за инвестициона и текућа одржавања објеката Дома здравља као и план 
набавки основних средстава за 2016. годину као и пројекцију истих за 2017. и 2018. годину смо 
доставили Градском секретаријату за здравље, како би нам помогли због недостатка  
расположивих материјалних средстава. 

 
VII ОБИМ И САДРЖАЈ РАДА 
Подаци о планираном броју прегледа и услуга приказани су у табелама за план рада добијених 
од стране Института за за јавно здравље Србије, уз придржавање Методолошког упуства за 
израду планова рада здравствених установа примарне здравствене заштите финансираних 
средствима РФЗО- а као и Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016.годину (Службени гласник 
Републике Србије 110/15) којим се прописује да планирани обим услуга не може бити мањи од 
планираног обима здравствених услуга у претходној години. 

Напомињемо да су у табели бр.  1 .  унети  демографски подаци по броју регистрованих изјава 
осигураника одређене популационе групе. Норматив кадра је урађен по истом модусу, односно 
на основу  броја регистрованих пацијената који су се определили за наше  изабране лекаре 
(табела 2,3,4 и 6). 
У служби за здравствену заштиту предшколске деце план систематских, контролних и 
осталих превентивних прегледа (табела 7) усклађен је са Планом рада за 2015.годину који је био 
урађен на основу потреба што потпунијег обухвата деце  ове популационе групе.Услуга 3300103 
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са атрибутом 18 – ултразвучни преглед куковa  планирана je  по фактурисаној реализацији.План 
куративних прегледа, дијагностичко терапијских услуга и здравствено васпитног рада је  
усаглашен са  извршењем за период 1.07.2013.год – 30.06.2014.год.  

Истичемо да би према броју  регистрованих изјава (3743) било потребно  нормирати 5 лекара, 
што je и уписано у табелу кадра бр.2. У времену од 1.09.2014. до 31.08.2015.године извршено је 
укупно 40839 прегледа што појединачно по лекару износи 8168. Ово указује на то да је у циљу 
смањене преоптерећености лекара и пружања адекватније здравствене заштите према мерама 
извршења потребно да на овом одељењу ради 6 педијатара.  
У развојном саветовалишту Дома здравља раде 2 дефектолога (1 логопед и 1 соматопед). 
Нихов план рада је приказан у табели бр. 9, Урађен је у складу са Планом рада за 2015.годину 
на основу остварене фактурисане реализације за прошлогодишњи тражени временски интервал. 
У служби за здравствену заштиту школске деце план куративних прегледа , дијагностичко  
терапијских услуга као и здравственог васпитања је урађен према фактурисаној реализацији за 
период 1.07.2013.год.- 30.06.2014.године и тиме  усаглашен са планираним обимом  услуга за 
претходну годину (табела 9). План превентивних прегледа је усклађен са Планом за 2015.годину 
који је био урађен на основу потреба што потпунијег обухвата деце  ове популационе групе, као 
и у оквиру тога  услуге спровођење имунизације и превентивни прегледи пре упућивања у 
установу за колективни боравак деце,школске деце и омладине кoja je била планирана на основу 
факурисане реализације за плански период 2015.год. 

Наводимо да је према броју регистрованих пацијената који су се определили за наше изабране 
лекаре (6784) у  норматив кадра  уписано 5. Међутим, педијатри дома здравља су у обавези да 
обаве и систематске прегледе школске деце уписане у школе на територији општине Стари град,  
а то је укупно 12.862 децe. На овом одељењу укупно је урађено   38.048 прегледа, што  
појединачно по лекару износи 9512. Према мерама извршења оптималан број лекара  
специјалиста педијатрије би требао да буде  6.  
У Саветовалишту за младе (табела 10) које ради прерасподелом кадра службе за здравствену 
заштиту школске деце промотивни превентивни рад са младима се одвија по моделу и 
препоруци Министарства здравља РС и обрађују се све потребне теме везане за младе. План  
индивидуалног и групног здравствено - васпитног радa  у целини  и услугe - тест психичких 
функција je  усклађен са Планом рада за 2015.год. 

Саветовалиште је од изузетног значаја због све већих проблема  вулнерабилне популационе 
групе коју покрива.Напомињемо да услуге Саветовалишта за младе користи  12.862 децe која су 
уписана у 11 основних и 12 средњих школа на територији Општине „Стари град“.   

Према обухвату популационе групе  којима пружа здравствене  услуге  у норматив кадра je  
уписано 2 лекара и 2 медицинске сестре. 
У служби за здравствену заштиту жена (табела 11) план куративних и превентивних 
прегледа,  дијагностичко терапијских услуга и здравственог васпитања  је усуглашен са Планом 
рада за 2015.годину како обим ових  услуга не би био мањи од планираних услуга за претходну 
годину. Напомињемо да је план превентивног рада за 2015. годину  урађен   на основу 
планираног обухватa жена одређених добних група за ту годину, а према  Упуству за израду 
планова рада добијеном од Института за јавно здравље Републике Србије.  Пошто као 
установа спроводимо организовани скрининг на карцином дојке услуга Индивидуално 
здравствено -васпитни рад (Скрининг на карцином дојке) код жена старости од 50-69 
година  је планирана према обухвату од  75% циљне  популације планиране за 2016.год. 
(старости од  50-69 година) . 
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У овој служби 6 лекара су по извршењу урадили 38.725 прегледа, што по једном доктору износи 
6454 прегледа .Према броју регистрованих пацијената који су се определили за наше изабране 
лекаре (21135) у  норматив кадра је  уписано 4 лекара , али по мерама извршења би било 
потребно још 2. 
У служби за здравствену заштиту одраслих становника (табела 13) план превентивних 
прегледа је сачињен у складу са  прошлогодишњим Планом рада који је био планиран  на 
основу горе наведеног Упуства према обухвату одређених категорија становништва 
превентивним прегледима као и услугама скрининга за рано откривање одређених обољења. 
Куративни прегледи су урађени по истом модусу према фактурисаној реализацији за  тражени 
временски интервал за претходну годину, али су у оквиру њих први и поновни прегледи 
одраслих ради лечењa на терену планирани према исказаним потребама, а увидом у реализацију 
услуга у периоду 1.9.2014.год. - 31.8.2015.године. Здравствено васпитање је   планиранo према 
оствареним фактурама за плански период 2016.године, али је у делу групно-здравствено 
васпитног рада  усaглашен са Планом рада за 2015.годину како обим ове услуге не би био мањи 
од  планираног за претходну годину.    

Истичемо да 5 лекара из ове службе један дан у недељи пружа услуге на одељењу  ултразвучне 
дијагностике тако да тим данима не могу прегледати пацијенте којима су изабрани лекари.  

У Служби за здравствену заштиту одраслих становника број опредељених корисника износи 
51009, па би по томе за овај обим посла  било потребno 32 лекарa опште медицине. У периоду 
од 1.09.2014. до 31.08.2015.године извршено је 287.509 прегледа, што указује да је према 
мерама извршења оптималан број лекара 39. 

У Центру за превентиве услуге планиран здравствено васпитни рад jе усаглашен са Планом 
рада за 2015.годину (табела 14) . 

На одељењу поливалетне патронаже планoм је дефинисан  циљ што потпунијег обухвата 
посебно вулнерабилних категорија (труднице, новорођенчета и породиље, одојчета под 
ризиком, малог детета у другој и четвртој години живота) овом врстом услуга и усаглашен је са 
Планом рада за претходну годину. 

План рада прегледа кућног лечења и неге сачињен је на основу реализованих фактура за 
плански период 2015.године (табела бр. 15а). Дијагностичко терапијске услуге су урађене на 
исти начин, али је електрофизиолошко снимање везано за кардиоваскуларни сyстем-Екг, 
глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом , медикација /локална инјекција/ 
инфилтрација/апликација лека усклађен са Планом рада за 2015. годину.  

Укупно је урађено 10.669 прегледа, тј 2667 прегледа по лекару и  25.300 дијагностичко 
терапијских услуга. Број прегледаних различитих пацијената је 919, а  од тога број пацијената 
на палијативном збрињавању је 50. На основу Табела мера извршења- мере извршења у 
примарној здравственој делатности, годишњи број прегледа у Кућном лечењу по лекару је 
1230, па се јасно види да је за овај обим посла потребно минимално 6 лекара.  
  
Санитетски  превоз  који је медицински неопходан   (без мед. пратње), планиран је према 
фактурисаној реализацији, с обзиром да Дом здравља превози болеснике оболеле од хроничне 
реналне инсуфицијенције  на хемодијализу у КЦ Србије ,  КБЦ "Звездара", КБЦ "Др Драгиша 
Мишовић" и ВМА. Ова услуга се пружа за  11 оболелих особа  са територије општине Стари 
град. (табела бр. 16).   
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План рада Лабораторијске дијагностике приказан је у табели бр.18, a урађен je на основу 
прошлогодишњег Плана рада у складу са номенклатуром услуга/шифара лабораторије.  У делу 
који се односи на заједничке - опште лабараторијске услуге сачињен је на основу потреба за 
овом врстом услуге према фактурисанoj реализацији-извршењу у периоду 1.9.2014.год.-
31.08.2015.године. 

План рада рендген дијагностике (табела бр.19) је у већем делу урађен на основу достављених 
фактура од стране РФЗО-а  за плански период 2016.године.али је  услуга ренгенграфија органа 
по системима - један правац и ренгенографија- спец.снимања по системима у два или једном 
правцу усклађена са планом за 2015.годину, како обим ових  услуга не би био мањи од 
планираних услуга за претходну годину. Пошто као установа спроводимо организовани 
скрининг на карцином дојке  број жена  којима треба пружити ову врсту услуге  смо 
планирали у обухвату од  75% циљне популације планиране за 2016.годину(старости од 50-
69 година). 
План ултразвучне дијагностике (табела бр.20) је сачињен према плану рада за претходну 
годину (реализоване фактуре од 1.07.2013.год.- 30.06.2014.године) за услугу Doppler -sken 
регијa. Остале услуге су према исказаним потребама  увидом у остварене услуге урађене на 
нивоу извршења за тражени плански интервал 2015.године. 

У Специјалистичко консултативној служби план куративних прегледа је усаглашен са 
планираним обимом услуга за претходну годину и према фактурисаној реализацији за период 
1.9.2014.год. -31.08.2015.године. По истом моделу је сачињен и план дијагностичко терапијских 
услуга. Превентивни прегледи  су планирани  за упис у школу, по потребама и упуту педијатра 
и као део обавезних превентивних  прегледа мале и предшколске деце и  у 14.години живота  са 
обухватом  ових популационијх група не мањим од планираног за плански период 2015.године. 

План  превентивних и куративних прегледа и услуга у Стоматолошкoj здравственoj 
заштити  је дефинисан у складу са планираним обимом услуга за претходну годину са 
тежиштем на превентивним мерама и активностима на унапређењу здравља уста и зуба 
нарочито код млађих узрасних категорија као и код лица која су категорисана као корисници на 
терет РФЗО-а. (Табела бр.28). Куративна услуга терапија парадонцијума и ортодонтска терапија 
је урађена према исказаним потребама,односно извршeњу за тражени фактурни период, У 
области стоматолошке здравствене заштите трудница и одојчади мора се рачунати са још увек 
неукорењеном навиком да будуће мајке редовно посећују стоматолога, сем у случајевима 
ургентних стања. Због тога се појачала сарадња Световалишта за труднице са Стоматолошком 
службом Дома, а појачан је здравствено васпитни рад са трудницама и мајкама, с обзиром да 
мајке немају навику да доводе одојчад на стоматолошке прегледе.  

Међутим, извршење свих планираних превентивних услуга било би немогуће спровести са 
овим бројем кадра због броја уписане деце у школе на територији општине Стари град (12. 862). 

 
VIII ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД 
Здравствено васпитне услуге (индивидуални и групни здравствено васпитни рад, 
организациони састанци и изложбе) приказани су у табели бр. 30. 

Спровођењу здравствено промотивних активности придаје се велики значај у Дому здравља 
„Стари град“. Превентивне дане (по календару здравља) координатор здравствено васпитног 
рада у сарадњи са Центром за превентивне здравствене услуге, Патронажном службом, 
Саветовалиштем за младе али и свим осталим службама Дома и локалном заједницом их 
обележава бројним манифестацијама како у самом Дому здравља, тако и ван Дома. Извештаји о 
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наведеним активностима достављају се редовно ГЗЈЗ.  

 

IX АКРЕДИТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 

Крајем децембра 2012. године добили смо Решење о додели сертификата о акредитацији за 
период од 7 година. Настављамо да и даље радимо и поред добијеног највишег 
акредитацијског статуса на континуираном унапређењу квалитета рада коришћењем 
расположивих ресурса на најефикаснији могући начин ,а у циљу унапређења здравља наших 
корисника. Примедбе и предлоге које смо добили у акредитацијском извештају користили смо 
за израду Интегрисаног Плана за унапређење квалитета рада. Сваке године се припремамо за 
редовну- контролну посету када представљамо рад на одржавању високо достигнутих 
стандарда током акредитацијског процеса. 

 

 

Истакли би да  и поред чињенице да је  рачун Дома здравља у блокади од 15.12.2014. 
године,  Дом здравља„Стари град“, уз максималне напоре свих запослених и даље пружа 
адекватну здравствену заштиту својим корисницима. 

  

Директорка Дома здравља 

Прим др Весна Јањушевић 
 


